
Rundor i Rone

Leder att gå, springa 
och cykla

4.  Sigdes - Smissarverundan

Färg: Orange
Utgår ifrån: Ronehamns livs
Längd: ca 10km moturs
Betande djur: nej

Den här rundan erbjuder en god dos landsbygd och man 
passerar flera gårdar med levande jordbruk. Sträckan går 
moturs. Markunderlaget är först en kort sträcka landsväg, 
följt av fina grusvägar. 

Mot slutet av sträckan går du förbi en fornlämning, en 
skeppsättning/boplats en bit ut i terrängen och ett litet 
sågverk.  Du kommer även att gå förbi fina beteshagar 
inramade med stentun. Kossor och lamm betar i hagen. 
Likaså går du förbi en grönsaksbod med självbetjäning i 
Smissarve samt förbi Klaras Bod vid Winarve gård som 
säljer lokalt hantverk, lammskinn och färska ägg.

a. Ronehamns livs, lanthandel
l.  Sigdes Gård
k. Smissarve Gård, gårdsbutik
j.  Vinarve Gård, gårdsbutik
h. Skeppssättning
i.  Såg och kolmilor

5.  Langårdsrundan

Färg: Rosa
Startar vid: Ronehamns hamn
Längd: ca 7km medurs
Betande djur: Ja (Lamm)

Upplev en bit hissnande vacker natur vid havet. Första 
delen av rundan utgörs av Ålarve naturreservat. Här 
blommar Triften i maj och allt blir alldeles rosa. Den 
första sträckan är en lättpromenerad gångstig fram till en 
rastplats med grillmöjlighet. En fin liten utflykt om man 
går med barnvagn eller rullstol.

Rundan fortsätter efter reservatet utmed kusten. Vid 
Rödstein tar en traktorstig genom beteshagar som leder 
fram till sågen. Sågen är ännu i drift och sågar plank 
och brädor åt gårdarna runtomkring. Grusvägen tar dig 
ut till stora vägen. Där tar man höger mot hamnen och 
havet. På vägen finns åretruntöppna Ronehamns Livs 
och i hamnen finns under sommaren fiskvagnen, Kapten 
Grogg, Loppis och Barbros bod. Flera fiskebåtar har 
hamnen som sin hemmahamn.

a. Ronehamns livs, lanthandel
e. Kummel
i.  Såg och kolmilor

3.     Uggarderundan

Färg: Gul
Utgår ifrån: Ronehamns livs
Längd och riktning: ca 10km moturs
Betande djur: Ja (kor och lamm)

Låt dig imponeras av ett av norra Europas största rösen. 
Det är värt en egen vandring. Rundan går moturs. 
Underlaget är först landsväg, sedan en rak grusväg 
följt av skogsstigar och lite traktorspår. Man går förbi 
djurhagar med kor och lamm. Vid den fina kustdelen av 
rundan kan du möta kor och lamm och se mäktiga örnar. 
Rundan går vidare längs en fin kuststräcka med gamla 
fiskebodar vid Talle och Rödsten. 

Rundan avslutas i Ålarve naturreservat, där det 
sommartid går lamm och ibland nötkreatur. Sevärdheter 
längsmed rundan är en forntida skeppsättning alldeles 
intill grusvägen mot Uggarde. Vid en blå skylt Uggarde 
kliver du över stättan, där det finns en särskild 
informationsfolder om vad som finns att se. Du går in i 
en fägata, där djuren lotsades till betet. Du kommer att 
möta det mycket unika Uggarde rojr, ett stort gravröse. 
Det finns fyra stättor på lämpliga platser där du kan kliva 
över stentunen. Tidig vår och sen höst/vinter kan delar 
vara sanka och då är rejäla vandringsstövlar att föredra.

a. Ronehamns livs, lanthandel
i.  Såg och kolmilor
h. Skeppssättning
g. Uggardeområdet med fägata
f.  Uggarde rojr
e. Kummel

1.  Leistu rojr/Eriksgatanrundan

Färg: Röd
Startar vid: Ronehamns livs
Längd: ca 5,5 km medurs
Betande djur: Ja

Rundan är en kortare variant av Änggårderundan. 
Rundan kan man både gå och springa. Rundan är som 
vackrast om man går den medurs. Markunderlaget 
är först en kort bit landsväg, sedan grusväg följt av 
skogsväg genom och på en unik kulturstig, vidare möts ni 
av en underbar raksträcka mot havet. 

Sevärdheter efter rundan är Lejstu rojr som dignar 
av forntida sevärdheter, med olika husgrunder, 
skeppsättningar och ett stort roir samt en gammal fin 
fägata. Rundan ansluter till en mindre runda som tar 
dig runt själva Leistu rojr-området. Den har start vid 
en stätta nära Ronehamnsvägen där det finns särskild 
informationsfolder om vad som finns att se. Under rundan 
går man både förbi och genom hagar med nötkreatur och 
lamm. Och i luften flyger ofta kolsvarta korpar och kraxar 
på sitt vis. Det finns tre stycken stättor under rundan 
som tar dig enkelt över stentun.

a. Ronehamns livs, lanthandel
b. Lejstu rojr
c. Änggårde, hästgård
d. Hus fiskeläge
o. Ronehamns hamn och silo

2.  Änggårderundan

Färg: Blå
Startar vid: Ronehamns livs
Längd: ca 8km medurs
Betande djur: Ja (Lamm, kor och hästar)

Här får du känna historiens vingslag och härlig havsbris. 
Rundan går medurs. Underlaget är först landsväg och 
sedan grusväg men större delen av rundan är skogs- och 
ridstigar. (Änggårddens turridningsled), samt traktorspår. 

När du lämnar Leistu rojr-rundan så finner du ett separat 
informationsskåp som berättar om sevärdheter och 
fauna. Du går genom en fin djurhage och möter flera 
spännande mindre roir med sin sydsten. Därefter följer 
en fin skogssträcka med gamla rustika höga träd och en 
stor öppen yta med gamla fina ekar. Rundan avslutas 
med en underbart fin kuststräcka tillbaka mot hamnen 
i Rone. Tre stättor finns till hjälp att komma över vissa 
stentun. Längsmed rundan finns även fyra sommaröppna 
mat/fikaställen, Änggårde saloon, Kapten Grogg och 
Fiskvagnen i hamnen samt ett Cafe Under Trädet. Vissa 
partier kan vara rejält sanka tidig vår och sen höst/vinter.

a. Ronehamns livs, lanthandel
b. Lejstu rojr
c. Änggårde
d. Hus fiskeläge
o. Ronehamns hamn och silo

6.  Oggesrundan

Färg: Grön
Startar vid: Ronehamns livs
Längd: ca 23km medurs
Betande djur: Nej

En lite längre runda som går på asfalt, grus och traktor-
vägar genom Rones lantbruksbygd. Den cyklas lämpligast 
medurs. Du kan såklart även gå eller springa om du vill.

Oggesäng är ett Gotländskt änge med riklig fauna på 
försommaren. Ronemyr började dikas ut 1845 och är idag 
produktiv jordbruksmark. Hembygdsgården vid Burge är 
en gård från 1800-talet där myckel lämnats orört. Bas-
tustainen vid Häggdarve är ett 5 m högt flyttblock från 
Finland som kom hit med inlandsisen, även om sägnen 
säger att Hoburgsgubben kastade stenen för att tysta 
Rone kyrkas klockringning som han var hjärtligt trött på. 

a.  Ronehamns livs, lanthandel
i.   Såg och kolmilor
h.  Skeppssättning
j.   Vinarve Gård, gårdsbutik
k.  Smissarve Gård, gårdsbutik
m. Ogges änge
n.  Bastustainen
c.  Änggårde, hästgård
d.  Hus fiskeläge
o.  Ronehamns hamn och silo

Hej och Välkommen 
till Rone Socken!
Vi har sammanställt några av våra favoritrundor här i 
Rone. De lämpar sig bäst för att gå eller springa, men 
några går också att cykla eller rida. Några av rundorna är 
lite kortare och mer lättgångna. Andra är lite längre och 
mer över stock och sten.

Vi tycker det är så roligt att du kommit hit. Vi har mycket fint 
i vår socken. Det som nog imponerar mest är Uggårde rojr, 
den största av flera gravhögar av sten som anlades under 
Bronsåldern. Vi är en kustsocken och det finns mycket att 
uppleva utmed havet, som fiskelägen och badplats. Du 
vandrar också längs grusvägar och gårdar och upplever 
jordbruk. Vi hoppas att våra rundor kan hjälpa dig att hitta 
ut och röra på dig och upptäcka vår socken även om du är 
här för första gången.

Rundorna här bygger på den fina allemansrätten. Kartan 
skall vara tillräckligt för att du skall hitta och endast några 
få andra markeringar finns. De är lättast att se om du 
följer rekommenderad ledriktning, medurs eller moturs. 

Rone är en jordbruksbygd och därför finns det mycket djur 
här, mest nötkreatur och lamm (alltså får. På Gotland är 
alla får lamm i hela sitt liv). Rundorna innefattar i många 
fall markområden där djur betar. Det finns stättor och 
grindar så att du kan gå genom inhägnade områden. Ta 
inte med hund om du väljer att gå där djur betar. 

Mer information om Rone hittar du på rone.se
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