Gotlands-guide till Lärbro.
Sammanställd av Linda Runarsdottir
Guiden finns också tillgänglig på
www.lindarunarsdottir.se

Följande delar ingår i Gotlands-guiden om Lärbo:


Del 1. Lärbro City.



Del 2. Lärbrohood och SoKo (South of Konsum).



Del 3. The Lärbro South/West Outskirts.



Del 4. The Lärbro North/East Outskrits.

Del 1, Lärbro City.
Lärbro City.

Den gamla ICA-butiken som förut välkomnade resenärer från syd
med en legendarisk slogan: Äta – Leva – Bo – I Lärbro.
Anslagstavlan – om man inte vill missa det som händer.

Bensinpumparna i väderskyddat hölje.
Lärbro jobbar aktivt för säkerhet, tex. brandsäkerhet.

Viktigt vatten mitt i City.
Konsum, Lärbros pärla. Numera ombyggd och öppen VARJE DAG till kl. 20.00.

I Lärbro city finns många P-platser, som är GRATIS.
Här skymtar några intill Returstationen.
Det finns flera naturliga mötesplatser i Lärbro City, glasåtervinningen är en av dem.

En annan populär mötesplats, där den yngre publiken hänger, är busshållplatsen, även den
väderskyddad (och till skillnad från bensinpumpen är rökning tillåten).
Röda Korsets verksamhet F.U.S.K. Ett disco är planerat men inget datum bestämt. Föräldrar
är också hjärtligt välkomna att ”hänga” där, enligt deras hemsida.

På Titta In säljs både antikviteter och kaffe till förmånliga priser.

Del 2, Lärbrohood och SoKo (South of Konsum).
Lärbrohood.

Studieförbundet vuxenskolan har flyttat till nya, fräscha lokaler som de delar
med Församlings-hemmet.
Etta på Psalmtoppen i Forsa församling är ”Blott en dag”.
”Den blomstertid nu kommer” ligger på femte plats.
Intill det gamla församlings-hemmet finns ett änge; Hammarsänget.
Det gamla församlings-hemmet, på ca 200 kvm, är till salu. Men man måste ta med sig
hemmet till annan plats, rapporterade SR Ekot.

Kastalen, som nu agerar klocktorn till Lärbro kyrka, är byggt av vikingar, för vikingar,
på 1100-talet. Kyrkan är öppen runt 11 på söndagarna.
I krokarna finns olika stenar av varierande intresse. Några runstenar…

Och en minnessten över den judiska begravningsdelen på kyrkogården.
I Korsbygården hänger Lärbro Hembygdsförening.

Det är inte bara Visby som har en Munkkällare. Även i Lärbro finns Munkkällaren,
som alternativ till utelivet, se första delen av Lärbroguiden.
Innan vildmarken tar vid, i utkanten av Lärbrohood, finns Röcklingers café och
trädgårdsbutik. För de som vill utmana sig själva och endast äta en viss färg
under en vecka har de tomater i flera sorters färger.

SoKo (South of Konsum).

I avslappnade SoKo finns mycket att upptäcka, som närproducerad honung utan tillsatser.
Honungen kommer från Sylve Ekströms bigårdar.
Slitetaxi håller stilen, även i SoKo.

Förr i tiden, då järnvägstågen rullande på Gotland, var slutstationen på norra rutten, Lärbro.
De två första bilderna är hämtade från Gotländsk Järnvägshistoria.
Längst ner i villaidyllen ser vi hur stationshuset vaggats in i omgivningen.

Forsavallen har en elvamannaplan och en sjumannaplan för fotboll.
Det finns ett RWC som dock inte uppfyller dagens krav.
SoKo mynnar ut i det gamla järnvägsspåret, numera en promenadstig för hundägare.
Vågar man sig utanför staden vet man aldrig vad man kan stöta på.

Del 3, The Lärbro South/West Outskrits.
Även om det mesta och bästa i Lärbro handlar om asfalt och betong finns det möjlighet att
spendera ett par dagar ute i det fria.

Det finns mängder av djur i The Lärbro Outskirts. De luktar ofta illa och smutsar ner,
flertalet går att äta.

Hångers Källa är full av löv och små fiskar som simmar däri.
En gammal lada intill har hängt med återvinningstrenden och är numera
inte en höskulle utan galleri.

I närheten av höskullen och källfiskarna finns en gammal ödekyrka.
Stenrester från 1200-talet gör att besökarna går in på egen risk.

‘

På Lärbro Skjutbana kan man bland många olika vapen, prova k-pist.
Lärbros bästa Granne erbjuder bland annat pizza och öl.

Lärbro har inte vilken granne som helst. Var kan du annars finna Naprapat, Frisör,
Gym, Krigsmuseum och Vandrarhem förutom restaurangen?
”Färdiga spöpaket för barn, nybörjare och proffs” finns också hos grannen.
I sportfiskebutiken såklart.

Del 4, The Lärbro North/East Outskirts.
För att ta del av det bästa i The Lärbro North/East Outskrits krävs ordentliga skor, och knän,
för att ta sig runt. Gärna vårväder också.

Går man norrut längs med väg 148 mot Fårösund kommer man kan man besöka ”Den
nordiska 5-växlade Turbon”. Kauparve Islandshänstar alltså.
I närområdet finns ett stort stenröse som är en utgrävd bronsåldersgrav. Dessutom finns det
slipskåror vid Grauns klint. Vägen dit syns inte i snön så jag återkommer
med bilder när det blivit vår och jag hittar dit.

Går man österut, mot Hellvi, kommer man så småningom till en hästhage. Där finns
skeppssättningar som kallas Domarlunden. Se upp för hästspillning vid eventuellt besök.
Hästarna är vana vid besökande turister.
Mitt emot Domarlunden finns en till hage. Går man in där kommer man till ytterligare några
stenar. Sangelstainen på Laikarhaid. Mycket sten för inga pengar.

Efteråt kan man fortsätta vägen längs med hagarna tills siluetten av Lärbrohood välkomnar
dig tillbaka. Bakom jätteugnen och höskullen ligger Röcklingers för den som är sugen på lite
gödsel eller en kopp kaffe.

