
                    Båtfors
               Ledskär         

Källarberget   
Hyr ett fridfullt boende 

med naturen som granne



KOM NÄRA DEN UPPLÄNDSKA NATUREN FÖR EN NATT
Vill du övernatta nära den uppländska naturen och njuta av fågellivet, havet 
eller Dalälvens forsande vatten? Hos oss har du möjlighet att hyra ett natur-
nära boende med enkel standard! 

Kom nära Dalälven vid Båtfors
Båtforstorpet ligger vackert vid Nedre 
Dalälven 4 km söder om Hyttön. Torpet lig-
ger vid Båtfors naturreservat som har mycket 
höga naturvärden.

Här finns det 5 sängplatser för den som vill 
övernatta. Torpet har enkel standard utan el 
men med sollcellsdrivet kylskåp och punkt-
belysning, köksutrustning och vedeldad spis/
kamin. Vatten finns i pump på gården. Detta 
går att dricka om det först kokas. Utanför 
finns TC samt en eldstad. 

Båtforstorpet går att hyra året runt. Att hyra 
torpet kostar 100 kr/person och dygn. Vägen 
ner till huset är bommad, bomnyckel ingår vid 
uthyrning.

Bokning och nyckel: Ring tillsynsman 
Crister Boström tel. 070-543 57 43 eller 
skicka e-post untra@telia.com

Hitta hit: Från E4:an ta avfart 196 mot Hyttön. Kör 1,5 km, 
när du passerat en tvär kurva tar du första avtagsvägen till 
vänster, varefter det är ca 3 km till torpet.

Teckenförklaring, illustratör, foton
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Teckenförklaring, illustratör, foton

Njut av utsikten vid Lotsstugan
Lotsstugan ligger uppe på Källarberget som är 
beläget utmed kuststräckan mellan Fagerviken 
och Storsands friluftsområde norr om Skärp-
linge. Kusten här är öppen, utan skärgård och 
erbjuder storslagen utblick över Lövstabukten 
och Bottenhavet.

Lotsstugan har en enkel standard utan 
vatten men med elvärme, kylskåp, kokplattor 
och köksutrustning. Här finns 4 sängplatser  
(2 st i lotsstugan och 2 st i uthus) för den som vill 
övernatta. Utanför finns det TC och en uteplats 
med grill. 

Lotsstugan går att hyra sommartid. Att hyra 
stugan kostar 300 kr/dygn.

Bokning och nyckel: Ring Fagervikens 
Bygdegårdsförening tel. 070-292 44 45

Hitta hit: Från rikskväg 76 kör du mot Fagervi-
ken och sedan mot Såghamn. Källarberget lig-
ger vid havet strax norr om Såghamn.
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Läs mer på vår hemsida 

www.upplandsstiftelsen.se
Produktion: Upplandsstiftelsen 2020. Karta: ©Lantmäteriet
Foto framsida: Gillis Aronsson, Upplandsstiftelsen, Pär Eriksson, Karolina Vessby

Vakna upp med fåglarna vid Ledskär

Ledskärsstugan ligger vid Ledskärsängarna strax 
utanför Skärplinge. Stugan är en av Sveriges första 
ringmärkningsstationer som byggdes på 1950-talet. 
Vid Ledskär möts du av stora öppna strandängar med 
betande kor, enar och havtornsbuskar. 
Ofta myllrar det av fåglar som rastar här under flyttsä-
songen vår och höst.

Stugan är nyrenoverad och har en enkel standard 
utan el och vatten men med vedkamin och köks-
utrustning. Här finns 4 sängplatser för den som vill 
övernatta. Utanför finns det en TC.

Ledskärsstugan går att hyra året runt. 
Att hyra stugan kostar 100 kr/person och dygn. 

Bokning och nyckel: Ring tillsynsmannen 
Bengt-Olov Jansson på tel. 070-205 74 82.

Hitta hit: Från Skärplinge kör du 4 km norrut på väg 
76, sväng därefter höger mot Ledskär. Parkeringen 
ligger på höger sida vägen efter 1,5 km. 
Ledskärsstugan ligger ca 800 m från 
parkeringen. Följ vägvisningen till fågeltornet.
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