Fjällnora friluftsområde
Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i området.
Uppdaterad 2020-02-21.
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1.Friluftsgården

Receptionen

Ramp till upp till ingången till receptionen

Här kan du hitta både serveringen och receptionen till campingen. Huset har två ingångar
och för att komma till receptionen går du på
vänster sida av huset. In till receptionen är
det en ramp, dörröppnare finns. Det är en
tröskel på 6 cm in. Vid receptionen kan du
också hyra olika fritids- och tillgänglighetshjälpmedel.
Serveringens ingång är på högra sidan av
huset. Upp till serveringen är det en ramp och
det finns en dörröppnare. Ingången har en
tröskel på 5 cm. Här serveras fika, varm och
kall dryck, smörgåsar och lättare luncher. Det
finns sittplatser både ute och inne.
I friluftsgården finns två WC varav den ena
är tillgänglighetsanpassad. Den anpassade
toaletten är lite trång, i synnerhet om
skötbordet fälls ner.
Öppettider receptionen året om: mån–sön
kl. 10–16 (på sommaren kl. 10–20)
Öppettider serveringen året om: mån-sön
kl. 11–16 (på sommaren kl. 11–19)

Ingång till serveringen

Telefon: 018-727 06 10
Vägen till friluftsgården från parkeringen

Jämn grusväg fram till friluftsgården

Från Fjällnoras parkering är det ca 400 m
till friluftsgården. Följ grusvägen söderut.
Den är belyst kvällstid och vägen är mycket
bred och jämn. Vägen går förbi hagar med
gårdsdjur, som getter, höns, får, kor och
grisar. På vintern plogas det från parkeringen
till friluftsgården, stranden och båtbryggan.
Det finns ett litet brantare parti där det kan
behövas hjälp för en rullstol.
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2. Badet
Stor badplats med gräsytor, sandstrand,
bryggor, tillgänglighetsanpassad badramp
och hopptorn ute i vattnet. Badet ligger nära
friluftsgården där det är möjligt att hyra
olika utrustning som trampbåtar, kanoter
och långfärdsskridskor och badstol. Det finns
flera fikabord och nära vattnet finns det flera
grillplatser, läs mer nedan.
Värmestuga

Badet

Strax intill badet ligger en värmestuga. Inne
i stugan finns två rum med bord och bänkar
och två separata omklädningsrum för herr
och dam. Från norra sidan finns ramp för
att kunna komma in med rullstol. Dörren är
smal och vändytan framför dörren är liten.
Det finns en till ingång på den motstående
sidan, som har en hög tröskel. I stugan finns
belysning och eluttag.
Från handikapparkeringen går en hårdgjord
stig bakom friluftsgården som fortsätter fram
till värmestugan. Stigen fortsätter sedan ner
till stranden där den tillgänglighetsanpassade
badrampen ligger.

Tillgänglighetsanpassad badramp

Värmestugan

De två rummen bredvid omklädningsrummen

Rampen in till värmestugan

Omklädningsrum
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Grillplatser
Det finns flera grillplatser på en liten höjd
vid badet. Terrängen är lite backig och knölig
och stigarna till de olika grillplatserna kan
vara svåra att köra rullstol. Ved hämtas i ett
vedförråd som ligger på höger sida om vägen
från friluftsgården ner till stranden. Grillarna
är låga och några har grillgaller som kan
läggas över.
Stigen kring grillplatserna

En av grillarna

Ett av bänkborden

Vägen till stranden från parkeringen
Från Fjällnoras parkering är det ca 400 m
till friluftsgården. Från friluftsgården är det
ytterliggare 100 m ner till badet. Vägen är
belyst och hårdgjord. Den är 2 m bred men
kan ha stenar här och var. För att komma till
den tillgänglighetsanpassade badrampen och
värmestugan finns det en hårdgjord, tillgänglighetsanpassad stig. Den är ca 200 m lång
och 2 m bred. Vägen är lite småkullig. Det
finns ingen skyltning från parkeringen, gå till
vänster när du kommer fram till friluftsgården och runda huset. Följ sedan den breda
stigen som går åt höger mot värmestugan.
Stigen är markerad med stolpar med gula
romber.

Korta stigen till badet

Tillgänglighetsanpassad stig till värmestugan
och badrampen
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3. Kolarkojan

Vid Fjällnora har man byggt upp en gammal
kolarmiljö som visar hur det kan ha sett ut då
kolaren bodde här för hundra år sedan. Det
finns grillplats med vedförråd. Grillen är liten
med två stockbänkar. Det finns också två
bänkbord på den öppna ytan. Grillen har ett
vridbart grillgaller.
En informationsskylt berättar om livet som
kolare. Det öppna området kring kojan är
hyfsat plant men lite småknölig och sluttande
på sina håll. Själva kolarkojan har en tung
falldörr som kan vara svår att öppna. Inuti
finns det två bänkar som sitter fast i väggen,
ett bord och en liten eldstad.

Kolarkojans ingång

Eldstaden

Bänkborden på den öppna ytan
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Vägen till kolarkojan från parkeringen
Från Fjällnoras parkering är det ca 400 m till
kolarkojan. Det finns skyltning vid den västra
sidan av parkeringen. Följ grusvägen längs
skogskanten norrut, vägen är inte färgmarkerad. Stigen är 2 m bred och grusad. Den
kan vara knagglig och ojämn. Precis innan
kolarkojan svänger vägen in till skogen och
det blir ett kortare brantare parti med mycket
grus där det behövs hjälp för rullstol.

Vägen till kolarkojan

Grillplats Fjällnora parkering
Ved finns att elda med. I taket finns belysning
som tänds när det är mörkt. Det finns en
ramp in till grillkåtan. Flera av bänkarna har
förlängda bordsskivor för att underlätta att
komma intill med rullstol.

Grillkåtan

Branten innan kolarkojan

Inuti grillkåtan

Vinter i Fjällnora
Vid badplatsen plogas det en skridskoplan.
På sjön trehörningen finns det längre banor
som sträcker sig 1–11 km. På Fjällnoras
Facebook-sida uppdateras isläget i stort sett
varje dag.
Skidspår
Det spåras flera skidspår på vintern. Spåren
går genom skogiga marker och alla passerar
förbi parkeringen. Det spåras också på sjön.
•

Kolarstigen 3 kilometer

•

Hovgårdsstigen 3,8 kilometer

•

Vildmarksleden 4,5 kilometer

•

Fjällnorastigen 5,3 kilometer

Skridskospår
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Hitta till Fjällnora
Fjällnora ligger 15 km öster om Uppsala vid
sjön Trehörningen.
Med bil eller cykel
Från väg 282 svänger du av där skylt visar
mot Fjällnora, halvvägs mellan Uppsala
och Almunge. Vid Fjällnora finns en rymlig
parkering. Från parkeringen är det ca 500 m
promenad till badet. Handikapparkering finns
200 m från badet, vid friluftsgården.
Parkeringsplats Fjällnora
Parkeringsplatsen är mycket stor och är till
största del på hårdpackat grus. Andra delar
är på gräsplan.

Kollektivtrafik
Sommartid går det ibland buss från Uppsala
centralstation hela vägen fram till parkeringen vid Fjällnora. Läs på UL.se för mer
information. Övrig tid på året kan du ta
regionbussen till hållplats Fjällnora vägskäl.
Från hållplatsen är det 2,5 km promenad
längs vägen fram till friluftsområdet. Följ
skylten mot Fjällnora.
Vintertid kan du kliva av vid hållplats Selknä.
Följ grusvägen ner mot vattnet för att komma
på den plogade skridskobanan som du kan
följa för att komma till Fjällnora friluftsgård, 4
km.

Bredvid parkeringen finns det en stor
grillkåta. För att komma till friluftsgården
följer du grusvägen söderut. Parkeringsytan
närmast vägen är belyst med lyktstolpar.
Handikapparkeringen
Det finns en handikapparkering vid friluftsgården. Följ vägen förbi den stora parkeringen.
Det finns plats för två bilar. Underlaget är
hårdpackat grus. Det finns en informationsskylt och två stockbänkbord bredvid. Från
handikapparkeringen är det knappt 50 m till
friluftsgården.

Stora parkeringen

Handikapparkering

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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