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Lite historia utmed stigen
l. S:' Görans kyrkoruin. Ruinen är den enda synliga rest vi har av

de 26 spetälskehospital som under medeltiden fanns i Sverige.
Sjukhuset anlades under första hälften av i200-talet och var

förmodligen norra Europasstörsta anläggningisitt slag.

2. S:t Görar^porten och hospi't<alet. ^effen kom tili fof att man

skulle nä S^t Görans hospihl, ^Itt s^ikhusomräde ett Stycke nbrr
om staden.\Stenbron är en r^Kbns^ruktion pä medeltida gr-tfhd
utförd är i9ch^Pä ömse/s4dor om p^rteFi-fioos-mtirfetiTDet
östra inträffade är 1822 och det västra skedde är 1847.

3. Lubeckerbräschen. Det raserade murpartiet kallas Lubecker-

bräschen. Den folkliga traditionen berättar att muren revs ner
vid Lubeckarnas anfall är 1525. Stadsmuren försvagades troligen
redan under medeltiden genom yttre päverkan. Detta tili följd
av stadsbränder, bristfällig grundläggning ellerfientliga anfall.
Vissa murpartiertycks ha uppförts under stor brädska.

4. Snäckgärdsporten och vallgravarna.Tornet är det nordligaste
av stadsmurens sex porttorn. Vallgravarna kom tili da man bröt
sten för att bygga muren och användes senare som betesmark.

5. Asbergska hagen. Hagen ägs av Sällskapet DBW (De Badande

Wännerna, grundat är 1814). Genom donation av Anna Äsberg
kom hagen i Sällskapets ägo är 1904 pä villkor att den skulle

förvaltas som ett naturomräde tillgängligt för allmänheten.

Region Gotlands Folkhälsoenhet invigde Hälsans Stig i augusti

1999- Slingan gär längs Norderstrand, upp mot Snäck och till-
baka via Kärleksstigen och w~j kilometer lang.

Sedän 2005 samarbetar Region Gotland, folkhälsoenheten med
HjärtLung Gotland för underhäll av stigen.

Mer information finns pä www.gotland.se/folkhalsa.
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Livsstil - en hjärtefräga
Kost, motion/ rökning och stress är fak+orer som paverkar din hälsa och livskvalitet.

Ibland kan sma förändringar i din livsstil ge stora resultat. Att regelbundet promenera
pä Hälsans Stig är första steget mot en sundare livss+il.

Vi erbjuder et+flertal aktiviteter för ett hälsosammare och rikare liv. Motion, bade
pä golv och i vatten, sam+alsgrupper, kost, rökavvänjning, stresshantering och

föreläsningar bland mycket annat. Vi erbjuder ocksä kurser i hjärt-lungräddning.
Kom med du ocksä och bli medlem!

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras
anhöriga ska kunna levä ett sä bra liv som mö|ligt. Vi informerar, utbildar och enga-
gerar oss i hälso- och siukvardsfrägor säsom rät+en tili kvalificerad värd och rehabili-
tering oberoende av bostadsort, kön och älder.

Kontakta oss för mer information: Tel: 08-55 606 200, E-post: info@hiart-lung.se

Riksförbundet

HjärtLung
www.hjart-lung.se

Hälsans Stig är vär folkhälsosatsning med mälet att fä fler att
promenera mer. Promenadslingorna ska kannas enkla och trygga.

Därför är de bostadsnära, följer befintliga gängvägar och trot+oarer
samt undviker+rappor och bran+a backar.

• Slingorna är minst 4 km langa och varje kilometer är skyltad.

• Du väljer själv var du vill börja och sluta din promenad

Kartorna finns pa förbundets hemsida www.hjart-lung.se

Riksförbundet HjärtLung Tel 08-55 606 200


