Tidsmaskinen längs med Gustavsbergsleden
Gustavsbergsleden är 23 km lång och börjar och slutar vid Bromölla bibliotek. Den går
genom samhället via ålderdomligt landskap upp på Ryssberget till det forna ”pensionatet”
Gustavsberg och via Barnakälla till Ivösjön. Man ser Levrasjön och passerar genom
Kyrkvikens strandskog tillbaka till samhället. I appen berättas om det man ser längs vägen
med landskapet i fokus. Det finns en broschyr med karta att få på t.ex. turistbyrån.

Denna app finns att ladda hem gratis på såväl GooglePlay som App Store.
Du behöver en Android- eller en iPhone med GPS och kompass (har du inte det börja med att
ladda ner dessa). Tidsmaskins-appen ser ut som på bilden och är gratis.
När du klickar på den nedladdade appen kommer först en introduktion läs den.
Klicka på ladda hem och skriv gustavsberg med små bokstäver.
Under gå runda står det nu Gustavsbergsleden. Eventuellt kommer det upp att du ska kalibrera
kompassen och hur. Klicka på punktlista där står de 25 punkterna i den ordning de kommer från
biblioteket/turistkontoret i Bromölla och motsols. Om du är i närheten av leden står det hur långt du
har till de olika punkterna. Du kan börja på vilken som helst. Om du har laddat hem rundan bygger
den helt på GPS och ingen uppkoppling krävs. Innan du börjar cykla /gå rundan rekommenderas
att ”telefonen” är nyladdad. Du kan börja på vilken punkt du vill men om pilriktningen skall fungera
måste du ta dig runt motsols och hålla telefonen plant. Eftersom hela leden är utmärkt med rött på
stolpar m.m. rekommenderas att följa dessa. När du kommer till en informationspunkt ser GPS:en
till att du hör berättaren Filip Lindgrens även om du har telefonen i fickan. Det finns inga
markeringar längs med leden var informationspunkterna finns. Under Hjälp finns lösningar på de
flesta problemen som kan uppkomma. Gustavsbergsleden är 23 km lång och för att batteriet inte
ska laddas ur rekommenderas att du stänger av appen vid matpaus.
Frågor och/eller förbättringsförslag ring Barbro Ahlner 0768445527 eller återkoppla till Bromölla
Turistbyrå 0456-82 22 22.
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