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VANDRING 15 – 8km
Gyllebosjön
Badplatsen Gyllebosjön, Från väg 11 mellan Tomelilla och Simrishamn:
sväng av på Prästgårdsvägen/riktning Östra Vemmerlöv i Gärsnäs.
Fortsätt på Tornavägen genom och förbi Östra Vemmerlöv.
Följ skylt: 1 Gyllebo sjö via Ringvägen.
N55.60132 E14.20180
Hållplats Gyllebosjövägen, 1,5km från start
Karlaby kro, www.karlabykro.se
Gyllebo Kulturbastu, www.gyllebobastun.se
(ej juni, juli och augusti)

Gyllebo ligger 15km från Simrishamn. Till orten hör ett slott, en näringsrik sjö och
Gylleboskogens naturreservat. Gyllebosjön är kommunens enda insjö. På södra sidan
av sjön, på en holme, ligger en borgruin och det privatägda Gyllebo slott. Väster om
sjön ligger scoutlägret Sjöröd och nordost om sjön ligger den fina badplatsen som
vandringen startar från. Vid badplatsen finns bryggor, grillplatser, picknickbord,
torrtoaletter och en kulturbastu. I den kringliggande, lummiga ädellövskogen finns
ett väletablerat spårsystem som underlättar kringströvandet. Det finns en mängd fina
rastplatser i området, så sätt av extra tid fast rundan är underbart kort.
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Starta riktning Sjöstigen, passera en tillfartsväg till Näckrosen. Gå förbi den idylliska
Skogsvillan.
A. Vik av på Sjövägen, skogsväg fara och hinder kan förekomma! Traska på i drygt en km.
Bortse från Kvarnstigen. Kvarnruinen och bäcken vistas under returen. Det smala näset
som syns framöver är första delmålet. Sjövägen svänger. I kröken begynner Sjöstigen.
Denna stig skall nyttjas ända till bortre, nedre ändan av den långsmala sjön.
B. Men, gå först ut på den tunna landtungan för vyernas skull, se bokens omslagsbild!
Dra sedan vidare genomen en trolsk alsumpskog. Efter några hundra meter sammanfaller
stig tillfälligt med väg. Sedan viker Sjöstigen ånyo av. Gå över fler spänger och över en
bäck. Traska sedan längs strandkanten.
C. En lång, bred brygga och ett picknickbord är placerade i en ofta vindskyddad vik; en
rast på stället är omöjlig att motstå, se bild ovan!
D. Sjöstigen leder fram till en grusväg i bortre ändan av sjön. Håll vänster; traska 100
långa steg.
E. Vik av åt höger vid skylten, Ås- stigen 2,1km. Följ ett rött/vitt spår till vägpunkten F,
se kartan! Under första halvan av etappen går leden i skogsbrynet med ett vattendrag och
ängsmark på vänster hand. Vid en liten damm vänder rundan tillbaka. Leden går först
backe upp och backe ner genom en fridsam bokskog. Sedan går stigen på kammen av en
höjdrygg, parallellt med en bilväg.
F. Stigen sammanfaller med bilvägen. Håll vänster! Ta höger i nästkommande fyrvägskors
i riktning mot Sjöröds Skogsplantor. Vägen delar sig; fortsätt rakt fram. vid en handgjord
skylt med texten, PRIVAT. Passera fastigheten Sjöröd 15. Markvägen övergår i en stig
som svänger vänster genom en nyplantering och vidare genom ett mindre skogsområde.
Passera ett privat utedass/skjul tillhörande Sjöröd lägerområde. Fortsätt i skogskanten
med lägerområdet på höger hand. Stigen övergår i traktorväg. I bortre ändan passeras en
vägbom. Därefter nås en vägkurva; håll höger till vägpunkten H.
G. Vik av åt vänster på; Skogsväg, hinder och fara kan förekomma! Traska på 150m där en
stig korsar.
H. Stigen är grön/vit- markerad och tillåten för ridande ekipage. Begagna spåret åt vänster,
tillbaka till Ringvägen. Håll undan för eventuella ryttare och hästar. Visa hänsyn! Spåret
löper initialt på hög höjd parallellt med Sjövägen och Sjöstigen. Det är njutbart att se
allt det granna en bit från ovan. Passera sedan kvarnruinen med tillhörande vattendrag.
Korsa ett bredare promenadstråk. Därefter leder spåret fram till en grusväg; håll höger till
Gyllebobadet.
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