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TORPASLINGAN

TORPÖN
Störst av alla sjöns öar är Torpön, i söder förbunden med fast-
landet via en bro och i norr med färjan Viktoria som under maj 
till september trafikerar det 200 meter breda sundet. Ön bjuder 
på en mycket varierad natur med öppna odlingslandskap, ängs- 
och hagmarker blandat med dunkla barrskogar och bergstoppar 
som erbjuder flera utsiktspunkter. Stränderna består bland annat 
av tallbevuxna hällmarker, klippstup och dramatiska rasbranter.

Välkommen till Sommenbygd  
och Torpaslingan
Det är i mångt och mycket sjön Sommen som präglar trakten 
kring Torpa och Torpön i Ydre.

Det sägs ibland att sjön har lika många öar som året har  dagar, 
en lätt överdrift eftersom man då räknat med alla  grynnor som 
uppstår vid lågt vattenstånd.

Klart vatten
Sommen är en klarvattensjö där siktdjupet är flera meter och 
med ett råvatten som används som dricksvatten. På sitt djupaste 
ställe når sjön nästan 60 meters djup. Över vattnet flyger mås, 
skarv, trut och tärna och över talltopparna kan man få se korp och 
fiskgjuse. Har man riktig tur dyker det upp en havsörn eller en pil-
grimsfalk. I skymningen hörs ofta storlommens ödes mättade rop.

Stränderna består av både leende ängsmarker, skog och 
 klippor. Härliga klippbad finner du vid Lomsviken och vid 
Torpöns Färjeläge.

Fiskarna och fisket   
Fiskfaunan är artrik och utgörs av hela 22 arter. Här finns för-
utom den vanliga abborren, mörten och gäddan, även de för 
sportfiskarna så åtråvärda rödingen och öringen.

Flera av arterna kan man se i akvariet på naturum. Vill man 
lösa fiskekort görs det lämpligen på www.ifiske.se eller på 
Macken i Ramfall. Båt och kanot går att hyra på Solviken eller 
Torpöns Färjeläge.

TORPA
Torpa socken breder ut sig längs Sommens västra strand. Den 
ursprungliga medelpunkten finner ni i den idylliska kyrkbyn som 
ligger vackert belägen vid sjöstranden, där ångaren Boxholm II 
emellanåt lägger till vid ångbåtsbryggan. Här finns också en 
barnvänlig badplats. Kyrkan, vars äldsta delar är från 1200-talet, 
omges av en inbjudande miljö med ålderdomlig  bebyggelse, 
bland annat det timrade församlingshemmet.

Gruppresearrangörer och bussbolag
Torpaslingan passar utmärkt för gruppresor – mat,  kultur, 
natur, hemslöjd, service m. m.
Vi kan erbjuda hjälp vid planering av korta eller längre  
besök och har även kunniga ydreguider.

Info:  Camilla Ydrestrand, Brostorps gårdsmejeri,  
 0140-430 54, info@ostkaka.com

 Lena Gunnarsson, Stebbarps Gård, 070-680 73 38

 Anette Ekvall, Macken Ramfall, 0140-400 92 
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Blomster och fågelsång
I Svensbo lövskog på nordöstra sidan finns ett stort antal av våra 
lövträdsarter representerade. På våren är detta också en fin 
fågel- och blomsterlokal. Här finns också rester av en gammal 
lertäkt och ett tegelbruk. Genom skogen löper en stig och intill 
lövskogsområdet står Sveriges största alm.

Stora och små djur
Älg och rådjur har gjort sig hemmastadda runt hela ön och vild-
svinen är på väg att etablera sig. I några av öns gamla ekar kan 
man med lite tur finna den sällsynta bruna guldbaggen.

Gammal kolarplats
Vill man rasta eller ta sig ett bad är Lomsviken på öns södra del 
en utmärkt plats med släta klipphällar och en vacker vy över 
sjön. Torpöns Hembygdsförening har här restaurerat en gammal 
kolarplats. Mängder av kol skeppades förr på pråmar till bruket i 
Boxholm. Torpöns södra udde är också naturreservat med åldrig 
hällmarkstallskog och en markerad stig.

Gårdar och torp
Ön har ett tiotal aktiva jord- och skogsbruk av olika storlek. 
Tack vare en betydande djurhållning skapas ett varierande och 
levande landskap. Boxholms Skogar AB brukar cirka en fjärdedel 
av öns skogar medan övriga delar är privatägda.

Cykla eller vandra     
Cykelleden ”Vättern-Sommenleden” går över Torpön och är 
markerad med röda skyltar.

Vandringsleden, som är en del av Östgötaleden, tar dig runt 
hela ön och är knappa 30 kilometer lång. Två vindskydd finns 
längs östra sidan. Leden ansluter till vägen på flera ställen vilket 
ger möjlighet till vandring kortare sträckor. Det finns också 
många småvägar och stigar runt om i Torpa.

Mat och logi           
I området finns logi på Solvikens Vandrarhem, Torpöns Färjeläge 
mat & camp och Stebbarps Gårds B&B. Även privatägda sommar-
hus hyrs ut av respektive värd.

Använd gärna kartan och annonserna här i broschyren för att 
upptäcka kaféer, gårdsbutiker och andra spännande platser! 

I södra Östergötland djupt inne i 
skogarna,pågränsentillSmåland, 

finnsdetenlitenkommunsomheter
Ydre.Mångavetinteensomatt

 platsen existerar. 

Menharmanengångbesöktbygden,
settdesstrolskanatur,lyssnatpå

tystnaden,doppattåniSommensklara
vatten,vädratnäsborrarnaidenfriska
luften,smakatpådenlokalamatenoch
lärtkännaenYdre-bo,dåvetmanatt
manharupptäcktnågotspeciellt 

–enhemligskatt.

Detärdärförplatsenmarknadsförs
somgenomenviskning,iförtroende,
förattjustduskafåtadelavskatten.
Sålyssnanoga,förnärduhörordet
livskvalitetviskasidinomgivningdå

vetduattmåletärnära.

Dramatisk gräns
Längs socknens norra gräns rinner Häradsbäcken vars lugna lopp 
här och var bryts av dramatiska fall. De vackraste fallen finner 
man vid ”Skrällshål”.

Fågellokal
Fågelmaderna är en av traktens bästa fågelsjöar. Den har upp-
stått efter restaurering av våtmarken utmed Linna å och från 
Holkåsas höjder bjuds på en betagande utsikt mot Sommen och 
Torpön.
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TORPA

TORPÖN

Tel. 0140-430 54     www.ostkaka.com

BR
OSTORPS GÅRDSMEJERI

070-293 54 52   www.raasgard.se

072-56 08 605     torponsfarjelage.se

070-29 74 722
naturumsommen.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

5. 8.

1.

7.

6.

10.

www.svenskakyrkan.se/ydre

Torpa kyrka
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070-680 73 38     stebbarp.se

0730-61 88 62 • kvarnkullatradgard.se
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restaurang •glassbar  
•höghöjdsbana

•camping •café •båtmack  
•färja •kanoter

• titta  
  • lyssna  
    • känn  
      • lukta  
        • prova 

   • upplev!

    Ateljé Tita
Guldsmedsmästare Marita Carlborg-Olsson
Formger och tillverkar smycken och corpus. 
Även förlovnings- och vigselringar,  
kyrksilver och bruksföremål.

Öppettider: 15/6-30/8
Måndag-fredag: 10.30-18.00
Lördag-söndag: 10.30-16.00
Blåviksvägen 19, Blåvik  Tel. 0142-330 47
www.maritacarlborgolsson.se

Försäljning: Kakel och klinker 
Trä- och vinylgolv

Öppet: Fre 14–18   Lör 10–13
Övriga tider efter överenskommelse.

Uthyrning av hus

ÖPPET:  Måndag, onsdag 16–19    Lördag 10–14    Fredag 14–17 (juli)
076-142 67 02         Hestravägen 10, Hestra, Ydre

Keramik & Sånt
Bruks- och konsthantverk i bland 

 annat keramik och betong.  
Men du hittar även lite luffarslöjd 

och annat smått och gott.

Mina produkter hittar du på  
YdreKompaniet i Österbymo

070-382 63 66
keramikosant@gmail.com

www.keramikosant.se

Råås kvarn
Den gamla kvarnmiljön  

utvecklas alltmer. Förutom  
kvarnen finns gårdssmedjan,  

lin/rökbasta m.m.

För visning/bokning kontakta: 
Camilla Kall Gunnarsson 

tel. 070-293 54 52

www.raaskvarn.se

Stebbarps Gård, på Torpön

• Glasscafé   • Gårdsbutik   • Bed & Breakfast

Fika hos oss i vacker växthusmiljö! 

Vår hemgjorda glass, bakverk, våfflor m.m.

ÖPPET: Juli onsdag–söndag kl. 14–18 

Maj, juni och augusti lörd-söndag kl. 14–18  

Övriga tider förbokande grupper.
Badplats

Camping

Fiske

Kulturminne

Naturreservat

Vandringsled

Cykelled

Utsiktsplats

Vandrarhem

Vindskydd

SOLVIKEN – Vandrarhem, konferens, fester  
Fräscha och prisvärda rum med sjöutsikt på Solvikens udde.  
Kanotuthyrning, båtplats. Välkommen att uppleva denna rofyllda miljö!
Öppet hela året.           Tel. 072-539 7070           www.solviken.nu

Torpa kyrka ligger vackert på en höjd
vid Sommens strand, omgärdad av 
 odlingslandskap och gamla ekar.
Kyrkans äldsta delar har daterats till
1200-talet.

Torpa Konstcafé

Eva Boström
Konst, bruksföremål och  
hembakat i vacker miljö 

Säsongsöppet Onsd – Sönd. 12 – 17
Övriga tider efter överenskommelse

Mitt emot Torpa kyrka
070-303 22 88   www.evabostrom.se

Automat- 
station

Handelsträdgård  
• visningsträdgård  • lammskinn 

• inredningsbutik  • loge
Lantluft, smådjur och massor  

av blommor.
Öppettider se hemsidan eller facebook

S/S Boxholm II
Ta en tur med ett av  

Sveriges sista vedeldade 
 ångfartyg, byggt 1904. 

Bokning av tidtabellturer  
Tranås Direkt, tel 0140-687 90 

Bokning av charterturer  
Håkan Liif, tel 070-865 87 52

www.boxholm2.com

  
  
  

  

GUSTAVSSONS 
Motorverkstad AB

Öppet alla dagar! 

SERVICEBUTIK
• fika  • korv med bröd  • livs  • fritid  • tillbehör   
• biltvätt  • släpvagnsuthyrning  • gasol  • turistinfo   

• fiskekort  • lotter  • pantmaskin   
• receptfria läkemedel

Mån-fre 7-19
Lördag 9 -18 (sep-maj 9 -16)
Söndag 10 -18 (sep-maj 10-16)

Personliga presenter 
Smycken   Hemtextilier 

Broderad frotté 
Fler produkter på min FB-
sida Ateljé ko-la kläder

Brostorps gård Ydre   
070-379 99 04 

aydrestrand@gmail.com

Öppettider? Ring!

Arbetskläder
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 HANTVERKSÖL KÖTT & VILT
Gård med ölproduktion och viltkött. Endast förbokade besök.

 www.naasbrygg.se www.naaskott.se0140-77 01 40


