
Fläktanstugan

Fläktanstugan i  
Norra Lunsens  naturreservat
Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i området.  
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Fläktanstugan

Fläktanstugan står alltid öppen och välkomnar 
vandrare att stanna till för en rast. Inne i 
stugan finns braskamin, bord och två bänkar. 
Utanför hittar du en låg grill med stockbänkar 
runtom och två bänkbord. Grillen har ett 
vridbart grillgaller. Underlaget runt Fläk-
tanstugan är ojämn med rötter och stenhällar. 
Vedförråd och torrtoalett finns bakom stugan. 
En informationsskylt berättar om naturen 
omkring.

På platsen står också ett högt fågeltorn 
som ger utsikt över våtmarken intill stugan. 
Trappan upp är brant och det finns ingen bänk 
uppe i tornet. 

Fläktanstugan och ett av bänkborden

Fläktanstugans bord och bänkarBaksidan av Fläktanstugan

Fågeltornet

Braskamin i Fläktanstugan Bord och bänkar inne i Fläktanstugan
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Baksidan av Fläktanstugan sedd från stigen

Vägen till Fläktanstugan från parkering 
vid Nyby
Från parkeringen är det en kilometer till 
stugan. Du följer skylten som pekar mot 
Fläktanstugan. Gå genom tunneln under 
järnvägen och följ vägvisarna i skogen. 
Stigen är en skogsstig med varierat underlag 
men ofta med mycket stenar och rötter. 
Bra vandringskor rekommenderas. Ibland 
kan stigen vara mycket smal och går över 
spänger. Stigen är en del av Upplandsleden 
och markeras med både röda och orange 
färgmarkeringar.

Grillplatsen vid Fläktanstugan Grillen med vridbart galler

Vägvisare in mot skogen vid Nyby

Bredare del av stigen mot Fläktanstugan

Stenig del av stigen och de orangea och 
röda markeringarna på träden som visar 
vägen
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Djur

Vinter i Norra Lunsen

Hitta till Fläktanstugan

På vägen till Fläktanstugan från parkeringen 
Nyby finns det hästhagar bredvid vägen.

Naturreservatet Norra Lunsen ligger alldeles 
sydost om Uppsala intill väg 255.

Med bil
Kör längs väg 255 från Uppsala mot Sävja.  
Tag av vänster mot Östunaby innan järn-
vägstunneln och passagen över Sävjaån. 
Efter ca 5 km svänger du höger där det 
står skyltat mot Norra Lunsen. Fortsätt 
följa skyltarna mot Norra Lunsen längs den 
smala grusvägen. Kör tills du kommer fram 
till järnvägen och den stora parkeringen vid 
Nyby.

När det finns tillräckligt med snö på vintern 
prepareras flera av lederna med skidspår. 
Spåren är markerade med så kallade fjällkryss. 
Se områdeskarta för vilka leder det gäller.

Med kollektivtrafik
Det finns inga hållplatser nära Fläktanstugan. 
Närmaste hållplats heter Moralund. Härifrån 
kan du följa Upplandsleden 3,5 km åt 
nordväst, mot Nyby och därefter Fläktanstu-
gan.

5

Parkeringsplats Nyby
Stor parkering vid Nyby på östra sidan av 
Norra Lunsen. Det finns plats för ca 18 bilar. 
Underlaget är hårdpackat grus men den är 
lite ojämn. Framför parkeringen finns det in-
formationsskylt med karta över området och 
foldrar att ta med. Det är ojämnt underlag 
framför skylten. Det finns skyltar som anger 
avstånd och pekar mot olika platser i reser-
vatet. 

Parkering Nyby

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


