
1. Hemlingby, (Gävle) - Gysinge, (Sandviken)
2. Gysinge, (Sandviken) - Hofors
3. Hofors - Rönnåsen, (Ockelbo)

4. RÖNNÅSEN - HEMLINGBY
          (Ockelbo)       (Gävle)

Kontakt:
Gävle kommun
Kultur & Fritid
026-17 80 00

Ockelbo kommun
0297-555 00
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Hofors kommun
0290-290 00

Sandvikens kommun
Kultur & Fritid
026-24 00 00

Ett par vandringstips:

Gästrikland Turism
026-66 00 26

www.gastrikland.com

Gästrikeleden tar dig runt i Gästriklands natur och kulturhis-
toria.

Att vandra i naturen ger dubbel positiv verkan. Längs Gästrike-
leden upplever du intressanta och avstressande möten med na-
tur- och kulturmiljöer. Samtidigt får du röra på dig och får
motion.

Den folder du nu håller i handen är en i en serie på fyra som
täcker hela Gästrikeleden inklusive tvärleder och anslutnings-
leder. Foldrarna finns även som pdf-dokument på gästrike-
kommunernas hemsidor och på www.gastrikland.com.

Orangefärgade markeringar på träd och stolpar markerar le-
den. Där tveksamhet kan uppstå finns pilar som visar riktningen
eller skyltar med texten - GÄSTRIKELEDEN.

Välkommen ut på Gästrikeleden!

Tips på kartor: På Fritidskarta Gästrikland, som utgivits av
gästrikekommunerna tillsammans, finns hela leden med.
Skala 1:90 000.
Ett annat alternativ är att göra en utskrift av en karta från
Internet. Under ”Kartor” på  www.eniro.se kan du enkelt välja
vilken del av leden du vill skriva ut.

27 mil markerad vandringsled
runt Gästrikland

+ anslutnings- och tvärleder

Längs denna etapp av Gästrikeleden möter Lenåsleden upp
vid Mårtensklack. Lenåsleden, som är 7,5 kilometer, binder
samman Gästrikeleden och Fäbodleden.
Fäbodleden är 28 kilometer lång och går mellan Kungsfors,
vid Kungsberget, och ner till Högbo där Fäbodleden själv
träffar Gästrikeleden. Med hjälp av alla tre lederna och
befintliga skogsvägar som förbinder lederna kan du på
kartan finna rundslingor med en längd som passar.

Vid Högbo finns naturstigar och ett stort antal motionsspår
i längder upp till 15 kilometer att välja bland.

Brattfors.

Övre Hammaren vid Högbo.
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RÖNNÅSEN - HEMLINGBY

Skarvstugan i Hemlingby

1. Rönnåsen är ett av Gästrikeledens
populäraste utflyktsmål. Utsikten över
Testeboåns dalgång, Bysjön med flera
sjöar och Ockelbo samhälle är vidunder-
lig. I Rönnåsstugan på toppen driver Fri-
luftsfrämjande sommarcafé.

2. Smedjan i Brattfors ingick i
Ockelboverken. Idag finns lämningar efter
den övre smedjan kvar med rester av hamma-
ren och delar av vattenhjulet. Vidare finns läm-
ningar efter ett kolhus och andra byggnader som
hörde till bruket. De f.d. arbetarbostäderna ligger
alltjämt idylliskt intill den lilla damen.

3. Med sin högsta höjd på 274 meter över havet
är Mårstensklack en av de yttersta utlöparna av
norrlandsterrängen. Utmed bergets sluttningar kan
tydliga zoner som havet skapat urskiljas. Klara dagar
kan du från toppen se havet där det ligger idag.

4. Vid Medskogssjön följer leden
Tidernas väg. Intill sjön finns en cam-
ping med möjlighet till logi i stugor,
restaurang och med en omtyckt badplats.

5. Rosenbergs raststuga för vand-
rare och friluftsliv.

6. Högbo bruk anlades av bergsmän
i början av 1600-talet. Nu bjuder Högbo
Bruk på en unik blandning av friluftsliv,
kulturhistoria, natur, mat, boende och
upplevelser.

7. Sjön Öjaren är Gästriklands näst största sjö och är dricksvattentäkt för Sandviken.

8. Svartviksstugan är ett populärt utflyktsmål vid sjön Öjaren.

9. I slutet av 1500-talet startades järntillverkningen vid Mackmyra bruk. Bruket är tämligen komplett och
inrymmer numera blanda annat Sveriges enda whiskydestilleri.

10. Spikåsbäcken har skurit sig djupt ner i sedimentet. I bäckravinen finns ett frodigt bestånd bland-
lövskog.

11. Här passerar leden Valboåsen, som är en del av den östra grenen
av Enköpingsåsen. Åsar är ofta asymmetriska på grund av att havsvåg-

orna angripit dem från öster.

12. Valbo är numera mest känd för sitt köpcentrum, som är ett av
Sveriges största.

13. Det finns lämningar som visar att människor levde vid
Sofiedal redan under senare delen av stenåldern för 4 000 år

sedan. Då gick havet upp hit.

14. Vid Allmänninge norr om leden hittades en stor
silverskatt år 1836 med smycken från hela Europa.

15. Hemlingby är Gävle kommuns stora fri-
luftsområde med motionsspår, rastplatser, bastu,

restaurang m.m. Området är dessutom ett
naturreservat.

Rosenbergs
raststuga

Högbo bruk. Nya Herrgården

Whiskydestilleriet
vid Mackmyra

Svartviksstugan vi Öjaren

Hammaren i Brattfors

Högbo Bruk


