Rävsten
Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i området.
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1. Grillplatsen
Grillplatsen ligger med fin utsikt över viken,
nära båthuset. Det finns sittbänkar runt den
murade grillen. Ett bänkbord med sittplats
för 6–8 personer finns bredvid. Ved finns i
vedförrådet intill. Grillen har ett sidosvängbart grillgaller.
Toalett hittar du nära båthuset. Tillgänglig
toalett finns uppe vid stallet, ett par hundra
meter bort.
Vägen till grillplatsen från båthuset

Grillplatsen

Grillplatsen ligger nära båthuset. Följ stigen
rakt fram från båthuset, så ser du grillplatsen
på höger sida. Underlaget är både hårdpackad stig och kortklippt gräs. Det sluttar
svagt uppför.

Grillplatsen sedd från båthuset

Vedförråd vid grillplatsen
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2. Badplatsen
Badet ligger på en udde. Det finns både
klipphällar och en liten grusstrand där det går
att bada. Det finns också en iordninggjord
grillplats uppe på berget, med bänkar samt
ett bänkbord att sitta vid.
Ute vid badet kan du också bada bastu i en
mindre eller en större bastu, båda eldas med
ved.

Badplatsen

Det finns även en badtunna vid den stora
bastun. Du behöver boka både bastu och
badtunna i förväg via telefon 0173 36018 eller
e-post: info@ravsten.se Det kostar pengar för
att bada bastu och badtunna.
Det finns toalett ute vid badet
Vägen till badet från båthuset
Från båthuset till badet är det 400 meter.
Det är både hårdpackad stig, stenigt, lite
sankt med en kort spång (två plankors bredd)
och ibland många rötter. Det är kuperat
delar av sträckan. Stigen delar sig men båda
stigarna kommer fram till badet.

Grillplatsen vid badet

Grillplatsen på klipporna ovanför badet

Stigen mot badplatsen

Toaletten vid badplatsen
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Lilla bastun

Stora bastun

3. Rävspåret

Vandring längs Rävspåret
Runt östra halvan av ön går Rävspåret. Det
är en naturstig där du kan läsa om öns fåglar,
blommor och kulturhistoria. Stigen är en 2,4
km lång rundslinga utmärkt med rävtassar.
Vid ”Stallet” i stugbyn finns en informationsskylt med karta över Rävspåret. Där finns
även en tillgänglig toalett

Utsikt från Brahamsberget, längs Rävspåret

Märkning längs Rävspåret

Tillgänglig toalett vid Stallet

5

Djur
På Rävsten finns får och kor som betar i olika
hagar olika tider på året.

Hitta till Rävsten
Rävsten är en ö sydost om Gräsö. Båttransport från södra delen av Gräsö ut till
Rävsten.
Hitta hit med bil
Från Öregrund tar du färjan över till Gräsö.
När du kommer iland på Gräsö tar du höger i
första korsningen, och kör sedan så långt du
kan komma söderut på ön. Parkera bilen på
anvisad parkering 100 meter före bryggan, på
höger sida. Ta passbåt från Äspskärs brygga.
Båten bokas i förväg via Rävstens stugby:
0173 360 18.

Stora parkeringen vid Äspskär

Hitta hit med buss
Från färjeläget på Gräsö kan du ta buss mot
Äspskär. OBS! Turer körs bara om de är
beställda senast dagen före. Läs mer på UL:s
webbplats: www.ul.se
Boka passbåt
Titta efter lediga tider och boka plats på
hemsidan www.ravsten.se. Klicka på Boka
tid-knappen eller ring telefon 0173 36018
eller skicka ett mejl till:info@ravsten.se

Passbåten vid Äspskärs brygga

Båthusen i hamnen på Rävsten

Informationstavlan vid Stallet, på Rävsten

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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