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Godbyrundan

KULTUR & FRITID
FINSTRÖMS KOMMUN

8 km vandringsstig runt Godby



Start vid Ålands Idrottscenter, följ gc-vägen söderut fram till ellinjen 500 m
Följ ellinjen österut, passera Godbyvägen till fornminnet (Björkens yngre järnåldern) 100 m

Fortsätt österut uppför backen. Du passerar ännu ett fornminne (röse), kullerstenar
eller en liten stenåker. På högsta toppen (5 m ö h) finns ett forngravkummel. 500 m
Gå längs slänten nerför berget österut. Du kommer till en nyodling, gå till vänster, 
följ åkerkanten 1000 m

Du kommer till en ellinje och en grusväg.  300 m
Fortsätt rakt fram längs Strömsängarna (på höger sida skymtar Lumparn) 200 m
Tag av mot norr (vänster) och gå längs åkrarna 900 m

Sväng efter åkrarna av till vänster, gå ett par hundra meter och 200 m
sväng därefter rakt till höger och följ skogsstigen, passera Strömsängsvägen 
och fortsätt längs skogsstigen 600 m

Passera vägen till gamla Flistuggen (gör en avstickare dit om du vill se ut över Lumparn 
söderut). Vik in på gamla postvägen innan du kommer fram till huvudvägen. 200 m

Efter cirka 300 meter passeras ett ”vägskäl”, gå rakt fram (österut) till 
”Vallhallabranten” 300 m
Gå längs serpentinvägen ner mot sjön och se Färjsundsbron från strandkanten. 
Här rodde man förr över sundet med postforar, kreatur och annat. 100 m

Klättra uppför backen tillbaks till vägskälet och gör en avstickare längs bergstigen 
till Uffe på berget. Sommartid är caféet öppet. Njut av utsikten över Färjsundet. 300 m

Andra halvan av promenaden går ner via Godby arboretum 100 m
där du kan njyuta av vacker skog och främmande träd.  700 m
Efter arboretum följer du gc-vägen mot väster (höger) och centrum 400 m
Passera Godby hotell och Frihetsstatyn från kriget 1918

Vik av mot söder (vänster) in längs Maskrosvägen ner till Godby kungshögar. 
Forngravfältet har en intressant historia att berätta. 200 m

Nu tar du dig in mot centrum västerut längs gc-banan och passerar 
affärer och bank. 400 m
Passera även under Getavägen och fortsätt till målet vid Ålands Idrottscenter 600 m

Ha en trevlig tur!

Godbyrundan
Rundan startar och slutar vid Ålands Idrottscenter men det går att vika in på den var 
som helst längs rutten. Sträckan är cirka 8 km.
Rundan är utmärkt med vita pinnar som är röda längst upp. 
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