LÅNGALMASTIGEN

LÅNGALMASTIGEN är ett lokalt initiativ där man vill underlätta för både boende
och besökare att hitta ut i den vackra naturen kring Långalma.

Vill du gå en fin promenad i roslagsnatur?

Stort tack till alla markägare längs stigen!

HITTA HIT
Med bil från Östhammar kör du mot Långalma. Väl framme i Långalma passerar du avfarten mot Raggarön. Efter ca 300 m finner du parkering och stigens
start på höger sida (vid den f.d. skolan). På vardagarna kan du även ta dig från
Östhammar med buss 852 till Långalma skola.
SERVICE
Parkering: för ca 6 bilar vid f.d. skolan
Äta: Sommartid finns en kiosk som säljer dricka, glass och godis i
Långalma och vid den gamla skolan finns ett kafé.
Elda: Det är inte tillåtet att göra upp eld längs stigen
Toalett: Det finns ingen allmän toalett

Nyhet! Ny folder med fakta om informationspunkter finns vid p-platsen!
Kontakt
Upplandsstiftelsen
018-611 62 71
info@upplandsstiftelsen.se
www.upplandsstiftelsen.se

Produktion: Upplandsstiftelsen 2010 © Foto: Omslag, Anders Westerberg. Erik Sjödin, nr 10. Övriga, Anett Persson.

Stigen har finansierats av Upplandsstiftelsens projekt Roslagshagar samt Lokala naturvårdssatsningen i samarbete med Östhammars kommun. Upplandsstiftelsens projekt Roslagshagar är ett samarbete mellan Upplandsstiftelsen
och Världsnaturfonden WWF i samverkan med djurhållare, markägare, Länsstyrelsen i Uppsala län m.fl. Dess syfte är att bevara och utveckla kulturlandskapet i norra Roslagen.

Långalmastigen går igenom skog och hagar, är mellan 5 och 6 km lång,
och tar ca 2 timmar att gå i normal takt. Stigen följer huvudsakligen väg
eller skogsväg. Men sträckan mellan skolan och Stackholmarna följer en
skogsstig på något ojämnt underlag.

I den här broschyren finner du intressant information om platser du
passerar under din vandring.

Ut och njut av en fin promenad!
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TECKENFÖRKLARING
Här är du
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Mot Östhammar
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	Parkeringsplats
Långalmastigen

1
Skogsnyckel
Mot Raggarön

Info-punkter
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