Sundbornsleden
Råbergsslingan
Längd: 28 resp. 18 km
Markering: Blå
Kartor: Terrängkartan 649 Svärdsjö
Sundbornsleden invigdes första
gången 1982. Den iordningställdes
av Karlsbyhedens IK I sammarbete
med Sundborns hembygdsförening
och följer till stor del gamla
fäbodstigar som används “I alla
tider”. 1993 förbättrades och
ommärktes leden och den är nu
även sammankopplad med
”Lostigen”. Tillsammans en
markerad vandringsled på över 40
km. Råbergsslingan är markerad
med ljusblå färg på träd, stenar och
stolpar. Som komplettering finns
skyltar med vandringsledens namn.
En källa med friskt vatten finns på
Råberget. Där finns också ett
vindskydd som ger möjlighet till
övernattning. Leden är lättgången
med undantag för terrängen runt
Råberget som har en brant stigning.
Stövlar och kängor rekommenderas,
då det finns en del blöta partier,
främst runt berget. Broar och
spänger finns över bäckar och
myrar. 2013 återinvigdes leden då
man satt upp satt upp nya skyltar,
slyröjt, färgmarkerat leden samt lagt
ut nya spänger för de blötaste
delarna.

Färdbeskrivning
1. Bondes gård I Sundborn
Startplats för 28 km vandring.
Kartplats
2. Karlsbyhedens folkets Hus
Startplats för 18 km vandring.
Kartplats
3. Gubbhålet
Gammal fångstgrop för björn. För
att barnen inte skulle gå dit
skärmde man dem med att ”elaka
gubben” höll till där.
4. Källa
Friskt dricksvatten.
5. Näst fäbod
Fäbod av gammal ursprung. Finns
med i 1663-års fäbod inventering.
Brukades av Ruptjärns och
Perarvets gårdar. Har ej varit i drift
sedan 1930-talet.
6. Källa
Färskt dricksvatten.
7. Råberget, 407 meter
Utsiktsplats, grillplats, vindskydd för
övernattning.
Kartplats
8. Kartplats
9. Karlsby fäbodar
Karlsbyhedens fäbodar. Numera
omtyckt sommarstugeområde.
Kartplats
10. Sammankoppling med lostigen.
Mindre parkering.

Sundbornsleden
Lostigen
Längd: 18 km
Markering: Orange
Kartor: Terrängkartan 649 Svärdsjö
Lostigen är en vacker vandringsled
som i stor går runt sjön Logärden.
Leden är lätt gången och bara ett
litet parti med sandmark finns vid
Grops fäbodar. Spänger finns.
Lämplig startplats är Finngärds
fäbodar där större parkering finns.
Färdbeskrivning
1.Finngärds fäbodar
Genuin fäbodmiljö. Stor parkering ,
därför lämplig som startplats för
Lostigen.
Kartplats
2. Mjölnarvallen
Tidigare en fäbod. 1848 slog
nybyggare sig ner här.
3. Logärdsdammen.
Reglerar vattnen i Logärden.
Kartplats
4. Grillplats med vindskydd

5. Logården
Utsiktsplats. Tidigare turisthotell för
Gävle – och falubor. Sedan 1972 ägs
gården av kamratföreningen
Logården.
6. Björsarvets fäbod
Även kallad ”Lojärn” i Sundborn.
Hör numera till Utanmyra by. Var
tidigare fäbod till Björsarvet och
Hosjö.
7. Logärdsfäbodarna
Genuin fäbodmiljö.
Kartplats

