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Flämslätt och Flämsjön
Fridfull plats med mycket att göra
Flämslätt bjuder in i välordnad natur med många aktiviteter att välja på.
Här finns en stor badplats, lekplats, naturstig, roddbåtar och kanoter att
hyra, grillplatser och stora picknickvänliga gräsmattor. Förutom att ge sig
ut på sjön är det också fint att vandra hela varvet runt den.
Till Flämslätts stifts- och

kursgård har ungdomar rest
på konfirmationsläger sedan
1950-talet. Gården ägs av
Svenska kyrkan men alla är
välkomna för att bada eller kon
templera under kastanjer, lindar
och den jättelika blodboken vid
vattnet.
Flämsjöns vatten är sällsynt
klart. Här finns gott om fisk.
Ett annat sätt att uppleva
sjön är att följa vandrings
leden Flämsjön runt som är en
vandring på nio kilometer. Här
vandrar man genom alltifrån
kulliga hagmarker till norr
ländska barrskogar. Från hyggen
och sommarstugeområden
till hjortron och storskogssus.
Väster om sjön passerar stigen
genom Remningstorps arboretum,
med trädslag från hela norra
halvklotet som planterades
på 1930-talet. Här kan man känna på och läsa
om bland annat purpurgran, hybridlärk, rödek,
manchurisk valnöt, kinesisk sekvoja och japansk
magnolia.
Stigen är skyltad i stort sett hela vägen och är
lätt att följa.

Klart vatten och sandbotten
skänker lite söderhavskänsla
åt Flämsjön.
Hitta hit
Hitta hit

Alla är välkomna att grilla vid Flämslätt,
men boka grillplatserna först för att veta
att de är lediga. När stora grupper bor
på kursgården så har de förtur. Boka i
Flämslätts reception (Telefon 0511-30 440
eller e-post info@flamslatt.se).
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Det köper du lätt på Flämslätts stiftsoch kursgård.
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