Ängskär naturreservat, Djuphamnen
Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar kring
Djuphamnen i Ängskärs naturreservat. Uppdaterad 2020-04-17.
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1. Djuphamnen
Ute på halvön Klubben, i Ängskärs naturreservat, ligger Djuphamnen. Här finns
serveringen Kolhuset och några ställplatser
för husbilar. Serveringen är öppen under
sommarsäsongen. Det går att beställa lunch,
à la carte samt fika.
Det går även att hyra rum i huset. I huset
finns också två WC som alltid är öppna. Den
ena är tillgänglighetsanpassad.
Serveringen Kolhuset vid Djuphamnen.

2. Klubbkasen

Sjömärket klubbkasen.
Från Djuphamnen kan du vandra en stigslinga som går längre ut på Klubben, förbi
sjömärket Klubbkasen, eller båken, och
tillbaka till Djuphamnen igen. Slingan är
1,5 km lång och det finns skyltar som visar
vägen.

Stigslingan på Klubben.

Vandringen går genom småkuperad skog med
mycket rötter och stenar. Stigen är markerad
med orange färg på träden. Du passerar
också den lilla Ruddammen där det växer vit
näckros.
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Hitta till Ängskär, Djuphamnen
Ängskärs naturreservat ligger vid kusten,
drygt 1,5 mil öster om Skärplinge.
Med bil
Från Skärplinge är det skyltat mot Ängskärs
camping. Följ bilvägen förbi campingen och
efter 1,5 km är du framme. Parkeringen
ligger längs vägen 100 m före Djuphamnen. Ytterligare en parkering finns på en
avtagsväg in till vänster, 300 m före Djuphamnen.

Ställplatser för husbilar vid Djuphamnen.

Parkeringsplatser längs bilvägen
Parkeringsplatserna längs vägen, 100 och 300
m från Djuphamnen har hårdgjort grus och
plats för 10 bilar/parkeringsplats.
På parkeringen som ligger 100 m från
Djuphamnen finns en vägvisare på andra
sidan vägen, som pekar mot stigen som leder
dig ut mot Klubbkasen.
På den andra parkeringen, 300 m från
Djuphamnen, finns en informationsskylt med
reservatskarta och foldrar att ta med. Här
kan du också komma på stigen som leder ut
mot Klubbkasen.

Parkeringen 100 m från Djuphamnen.

Parkeringen 300 m från Djuphamnen.

Pdf:en är framtagen av Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun 2018–2019, i ett projekt där
statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär.
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