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Sågarbo, Folkmora och Kakeläng är idag ruiner efter
skogarnas bysågverk, jordbruk och torpställen (13).

Efter Kakeläng går du vidare längs flottningskanalen.
När du kommer fram till Glamsmossen ser du det stora
område där Gimo-Österbybruk AB började med torv-
brytning 1918. Rester av torvlador finns fortfarande
kvar. Brytningen pågick till 1951.

Strax före Kallviken går leden på en knappt synlig
kavelbro från 1600-talet.

Leden passerar Aspbo naturreservat med bad och
grillplats (14).

Vid stigdelningen några kilometer före Österbybruk
kan du välja att gå direkt till Film och vidare norrut.
Eller varför inte gå till Österbybruk och vandra slingan
genom bruksorten. Här finns affärer, konditori, värds-
hus, museer och sommartid turistbyrå. I näraliggande
Dannemora finns vandrarhem.

Efter Boda by och passagen av väg 290 kommer du
till ett större gravfält med ett 50-tal järnåldersgravar.

Filmsjön är en grund lerslättsjö som sänkts vid
två tillfällen. Sjön har varit en av Upplands rikaste
fågelsjöar innan igenväxningen gick för långt. Om du
passerar sjön en sen kväll eller natt under sommaren
kommer du att höra flera arter av de nattsjungande
fåglarna.

Kyrkspången, (15) som tidi-
gare ledde till Films kyrka, är inte
längre framkomlig. Leden går nu
istället norrut genom skogarna upp
till väg 290, och viker därefter in på
den gamla ”malmkörarstigen”. Genom
låglänta marker når du snart Vika.
Inägorna runt den skogsomslutna gården
hålls öppna av betande djur. Cirka 1,5 kilo-
meter efter Vika kan du välja väg. Sträckan
via Stormon (16) går genom naturskogar, över
Gammelån och ut på Storfloran. De sista kilome-
trarna före Risön går du längs en bommad skogs-
väg. En avstickare från leden på en knapp kilometer
för dig till den restaurerade kolarkojan vid Brändön
(17). Om du väljer att gå den något kortare vägen från
Vika till Risön passerar du Stenstamon med sina torrakor
och vindfällen. Passagen över tallmossen går du på den
500 meter långa ”Kungaspången” (18) som var
försvarets 50-årspresent till kungen.

Florarna, ett av södra Sveriges största, i modern tid
opåverkade myrområden, blev naturreservat 1976.
Sjökedjan från Vikasjön till Lövstabruk utgjorde under
300 år vattenmagasin till bruket. Bland växterna finner
du de som är typiska för denna biotop, till exempel

GIMO – ÖSTERBYBRUK – FLORAN

Österbybruk. Risön, Floran.



hjortron, odon, tranbär, pors, skvattram, tuvdun och flera arter orkidéer. Den tidiga
våren är ugglornas och hackspettarnas tid. Om du övernattar i någon av reservatets
stugor, eller på någon rastplats, kan du höra flera arter av vildmarkens fåglar. Under
en vandring i april/maj kommer du att höra orrspel, storlom, tranor och beckasiner.
Eller varför inte under en sommarvandring uppleva nykläckta blåvingar och pärlemor-
fjärilar. Vilken tid på året du än besöker Florarna blir det en vildmarksupplevelse.
Risön har anor från 1700-talets början. Här finns en fullt utrustad storstuga, flera
annex för övernattning samt en stuga som är öppen året runt och inte behöver för-
bokas. Efter en kortare vägvandring och lättgången stig kommer du snart till Finnsjön.
Här finns flera bra ställen att njuta av utsikten och ta ett dopp. Efter några kilometers
vägvandring kommer du upp på Lövsta-järnvägens nedlagda banvall och nu återstår en
lätt vandring fram till Lövstabruk.


