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Vårdsätra strandpromenad

Mellan Skarholmen och Lurbo finns en
tillgänglighetsanpassad strandpromenad.
Strandpromenaden leder dig längs en
grusad stig och en lång träspång med
flera sittbänkar. Från spången kan du se
in i det stängda naturreservatet Vårdsätra
Naturpark. Hela den tillgänglighetsanpassade
strandpromenaden är tre kilometer lång och
passerar Vårdsätrabadet. Den grusade delen
går på hårdpackat grus och är mycket bred.

Grusstigen har även kantlister på vissa delar
av sträckan. Träspången är ca 500 m lång,
mycket bred och har sittbänkar med ca 100
m intervall. Bredvid varje bänk finns det
utrymme för rullstol. På ett stället längs med
spången finns det även en nedgång till ett
bredare träddäck närmare vattnet. Rampen
ner mot träddäcket lutar mycket och det
behövs hjälp för rullstol. Där finns det två
bänkar vid träddäcket.

Bänkar längs spången med plats för rullstol bredvid

Bred grusstig med en kantlist bredvid

Bred grusstig med två kantlister
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Rampen ner till det bredare trädäcket

Det bredare träddäcket

Bänkarna på däcket

Bilvägen mot strandpromenaden

Vägen till strandpromenaden från
parkering vid Skarholmen

Vägen till strandpromenaden från
parkeringen vid Lurbo bro
Från parkeringen vid Lurbo följer du trottaren
uppför backen tills du ser ingången till strandpromenaden på vänster sida. Strandpromenaden börjar med en slingrande träspång
intill trottoaren.

Från parkeringen följ Skarholmsvägen söderut
mot vattnet i 150 m. Till höger markeras
strandpromenadens start med skyltar. Följ
skyltningen längs grusvägen, efter 150 m
börjar den 500 m långa tillgänglighetsanpassade spången.

Strandpromenadens start vid Skarholmen

Den slingrande spången vid Lurbo.
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Hitta till Vårdsätra strandpromenad
Strandpromenaden ligger i södra utkanten
av Uppsala. Det finns möjlighet att gå på
strandpromenaden på flera staällen och det
finns parkeringar i båda ändar av spången.
Med bil eller cykel
Följ Vårdsätravägen förbi Valsätravägen och
södra Gottsunda i Uppsala. Passera Vårdsätra
och innan Graneberg svänger du höger ner
mot Skarholmen. Parkeringen ligger sen
direkt på vänster sida. Det finns cykelställ i
början av spången på strandpromenaden.
Med kollektivtrafik
Om du åker buss finns det hållplatser i
vardera änden av promenaden. Hållplatserna
heter Lyssnavägen och Lurbo bro.

Stora parkeringen vid Skarholmen

Lyssnavägen ligger öster om promenaden.
Följ Granebergsvägen västerut. Efter 150 m
svänger du vänster in på Skarholmsvägen
och fortsätter rakt fram. Efter 200 m ligger
ingången till promenaden till höger.
Om du åker till hållplats Lurbo bro går du
över bron och följer Lurbovägen uppför
backen. Det finns en trottoar på vänster
sida. Ingången tilll strandpromenaden är på
vänster sida. Från hållplatsen till starten på
strandpromenaden är det 250 m.
Parkeringsplats Skarholmen
Mycket stor parkering vid Skarholmen som
är asfalterad. Parkeringen lutar lite lätt.
Lyktstolpar finns intill parkeringen.
Parkeringsplats Lurbo bro
Intill Lurbo bro finns en parkering för 4 bilar.
Härifrån kan du promenera längs trottoaren
på andra sidan vägen uppför backen.
Strandpromenaden börjar med en slingrande
träspång intill trottoaren.

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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