Stordammens grillplatser i
Norra Lunsens naturreservat
Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i området.
Uppdaterad 2019-09-26
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Stordammens grillplats

Grillplatserna vid Stordammen
Det finns två grillplatser vid Stordammens
strand, som båda har grill och ett bänkbord.
Grillen är låg och har ett vridbart galler.
Stigen mellan grillplatserna kan vara lerig och
ojämn. Underlaget kring båda grillplatserna är
ojämt. Ta med egen ved eller grillkol!
Bredvid den första grillplatsen finns en karta
och vägvisare som visar avstånd till olika
platser i Norra Lunsens naturreservat.

Vägen till Stordammen från parkering
Gå förbi vägbommen vid parkeringen och
följ den breda grusvägen. Vägen har inga
markeringar vid parkeringen men lite senare
dyker röda markeringar upp. Det är lite lätt
lutning på grusvägen men underlaget är jämt
och hårdpackat grus. Följ grusvägen 500
m tills den tar slut. Om du fortsätter rakt
fram kommer du till en grillplats på vänster
sida. Om du istället svänger vänster in på
den rödmarkerade stigen finns ytterligare
en grillplats efter 100 m. Stigarna fram till
grillplatserna är knöliga med mycket stenar
och rötter.

Underlaget kring grillplatsen

Vägbom vid grusvägen

Den breda grusvägen mot Stordammen

Sista delen av stigen fram till grillplatsen
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Vinter i Norra Lunsen
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.

Hitta till Norra Lunsen
Naturreservatet Norra Lunsen ligger alldeles
sydost om Uppsala intill väg 255.
Med bil
Vill du besöka Stordammen finns parkeringsplats i södra utkanten av Sävja. Den
är lite svår att hitta till eftersom det inte
finns någon skyltning hit. Följ 255 söderut
från Uppsala. Ta av åt vänster i rondellen
mot Bergsbrunna in på Skogsvägen. Följ
Skogsvägen i ca 1,5 km och sväng vänster
in på Gläntvägen, den övergår senare till
en grusväg. Följ gläntvägen i ca 500 m och
sväng höger in på Dragonvägen. Efter ca 200
m sväng vänster och kör rakt fram i ca 250 m
tills du kommer in på parkeringen.

Med kollektivtrafik
Det finns ingen busshållplats i närheten av
Stordammen.
Parkeringsplats Stordammen
Parkeringen är på grus och gräs med plats
för ca 7 bilar. Det finns informationsskylt med
karta över området och foldrar att ta med.

Parkering Stordammen

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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