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Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i området.  
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1. Rastplatsen

Tillgänglighetsanpassad rastplats med ett 
bänkbord där du kan sitta ned och äta din 
matsäck. Underlaget vid rastplatsen är jämnt 
och lättframkomligt. Gredelby hagar är en fin 
picknickplats. Vill du inte sitta vid bordet finns 
många stenar att slå sig ner på.

Vägen till rastplatsen från parkeringen
Rastplatsen ligger 200 meter från handi-
kappparkeringen. En lätt självstängande 
grind leder dig in till hagen, här finns en skylt 
som pekar mot rastplatsen. Vägen fram till 
rastplatsen är tydligt markerad med stolpar 
och underlaget är jämnt och plant och består 
av betat gräs. 

Bänkbord

Självstängande grind in till hagen från 
handikapparkeringen

Stig från handikapparkeringen mot  
rastplatsen

Skylt som pekar mot rastplatsen
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2. Fågeltornet
Fågeltorn med utsikt över våtmarken. En 
ramp leder till fågeltornets nedre plan där 
det finns en bänk med ryggstöd och en tavla 
med information om områdets fåglar. I tavlan 
sitter en vevlåda som ger dig möjlighet att 
lyssna till fåglarnas länten. En spiraltrappa 
leder upp till övervåningen.

Vägen till fågeltornet från parkeringen
Från stora parkeringen går du genom en lätt 
självstängande grind in i hagen. Fågeltornet 
ligger 500 meter längre bort. Vägen är tydligt 
markerad med blåfärgade stolpar och skyltar. 
Stigen är bitvis ojämn och kan vara lerig och 
upptrampad av djur. 

Fågeltornet går även att nå från handikappar-
keringen. Gå genom grinden in i hagen och 
följ skyltarna. Fågeltornet ligger 400 meter 
bort. Efter rastplatsen lutar stigen först nedåt 
och sedan brant uppåt mot tornet. Den blir 
också mer ojämn.

Fågeltornet

Nedre plan

Övre planSpiraltrappa
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Utsiktsplats med fin utsikt över våtmarken 
och dess fågelliv. Här finns en bänk där du 
kan sitta ned och vila. 

Vägen till utsiktsplatsen från  
parkeringen
Utsiktsplatsen ligger 300 meter från den 
stora parkeringen. En lätt självstängande 
grind leder dig in i hagen. En bred och jämn 
stig leder sedan till en skylt som pekar mot 
utsiktsplatsen. Efter skylten smalnar stigen 
av och underlaget blir stenigt och ojämnt.

Bänk med utsikt över området

Stigen fram till utsiktsplatsen

Djur
Kor betar i hagarna under sommaren. 

3. Utsiktsplatsen
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Första delen av stigen från parkeringen 



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

Med bil 
Stora parkeringen
Kör av E4 vid Knivsta. Efter 1,5 km svänger 
du höger in på Boängsvägen. Efter 600 meter 
svänger du vänster in på en liten grusväg. I 
änden av grusvägen ligger parkeringen.

Underlaget vid parkeringen är jämnt och det 
finns plats för ungefär 12 bilar. 

Handikapparkeringen
Kör av E4 vid Knivsta. Efter 2 km svänger du 
höger in på Högåsvägen. Efter 700 meter är 
du framme vid parkeringen. Underlaget vid 
parkeringen är jämnt och det finns en handi-
kappsanpassad parkeringsplats.

Med kollektivtrafik
Från Knivsta centralstation går du 1,5 km 
till Gredelby hagar. Med buss åker du till 
hållplatsen Boängsvägen. Från hållplatsen går 
du in på grusvägen där det står skyltat mot 
Gredelby hagar. Efter 600 meter svänger du 
av åt vänster, in på en mindre grusväg som 
leder till andra parkeringen. Handikapparkeringen

Andra parkeringen

Hitta till Gredelby hagar
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