6 km vandra eller springa
Bra start med en morgonrunda. Starta med att följa havet i väster och sedan avsluta rundan med en
stund på Krokavägen följt av stigen till Utö Värdshus.
Börja vid utegymmet och ta dig till "Barnens Bad". Härifrån letar du efter den blå-gula markeringen
och följer kusten. När du når vägen följer du den tillbaka mot Gruvbyn men när du ser skylten "Södra
Sandvik" går du dit. Efter 370 meter ser du skylten "Gruvbyn 1.8 km". Ta den här vägen om du vill
tillbaka till byn. Är du intresserad av att simma eller bara koppla av, gå då rakt fram till "Södra
Sandvik" eller varför inte börja med ett dopp vid Barnens Bad.

Klicka på länken när du använder din mobiltelefon, så öppnas rutten i Google Maps.

Länk till rutten
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1FD9ZQPNuLyn2Hgf4xsZg4axvLKAzxN8e&ll=58.967
8733117548%2C18.331250782958932&z=13
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6 km hiking or running
Good start with a morning walk or faster. Start at the Outdoor Fitness Center and then by following
the Blue-Yellow marking to “Barnens Bad”. From here just look for the Blue-Yellow marking and
follow the coastline. Reaching the road just follow it back towards the village but when you see the
sign “Södra Sandvik” go there. After 370 meters you see the sign “Gruvbyn 1.8 km”. Take this route if
you want to go back to the village. But if you have an interest to take a swim or just relax go to
“Södra Sandvik”. Or why not start with a bath at “Barnens Bad”.

Clicking on the link when using your mobile phone, will open up the route in Google Maps.
Link to the route
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=11oWRZc3ROIskNJiW4WMsPKPe4qtCCkmy&ll=5
8.97016264390981%2C18.344683285705514&z=14
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