
Björklinge friluftsområde
Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i området. 
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1. Servicehuset

Servicehuset är öppen på sommaren, juni till 
augusti, kl. 11–18 förutom midsommarafton. 
Här finns kiosk där det går att köpa glass, 
korv, sötsaker samt varm och kall dryck. Här 
kan du även hyra kanot och låna fot-, bad- 
samt volleyboll mot pant. 

När receptionen är öppen har du tillgång 
till dam- och herromklädningsrummen med 

Stigen till receptionen

Vägen till servicehuset från  
parkeringarna 
Längst in på den stora parkeringen följer du 
den breda grusvägen ner till servicehuset  
100 m bort. Den passerar förbi stenar där det 
fria utrymmet är 85 cm. Grusvägen är lite 
brant och det kan behövas hjälp för rullstol. 
Vägen plogas inte på vintern. 

Från handikapparkeringen är det 150 m till 
servicehuset. Här går du längs en gammal 
asfalterad väg som är hyfsat jämn men 
övergår sen till grus och sand. För att komma 
ner måste du passera bredvid en bom med 
140 cm fritt utrymme. Det sluttar lätt neråt 
från parkeringen.

Från den extra parkeringen, längst söderut, 
är det 300 m till servicehuset. Den första 
delen är uppför en kort brant backe längs  
bilvägen där det kan behövas hjälp för 
rullstol. Därifrån når du handikapparkeringen  
och följer samma väg därifrån. 

Sommaröppet 
café

Badplats

Grillplats

dusch och flera WC. Det finns även en 
tillgänglighetsanpassad toalett som du 
får nyckel till i receptionen. Det är tydligt 
markerade dörrar med vanliga handtag. 
Tröskeln in är 6,5 cm hög. Utanför öppet-
tider finns det tillgänglighetsanpassade 
torrtoaletter på strandområdet. 

Info om kiosk och camping:  
bjorklingefriluft@uppsala.se, 018-727 78 60.

Stig
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2. Sandviksbadet

Sandviksbadet kallas även för Långsjöbadet 
eller Björklingebadet. Det är ett stort och 
lättillgängligt bad med en sandstrand och 
stora öppna gräsytor. Det finns två bryggor 
ut i vattnet och ett hopptorn. Du kan också 
roa dig vid lekplatsen eller beachvolleyplanen.

Det finns flera bänkbord och två tillgäng-
lighetsanpassade grillbord. Ved finns att 
hämta vid stranden. Är servicehuset öppet 
kan dam- och herromklädningsrummen med 
dusch och flera WC användas. Det finns även 
en tillgänglighetsanpassad toalett som du får 

nyckel till i servicehuset. Utanför öppettider 
finns det tillgänglighetsanpassade torrtoa-
letter på strandområdet. Dusch och kranar 
med dricksvatten finns på stranden. Kring de 
öppna ytorna är det lite småkulligt. 

På vintern plogas det skridskospår på isen 
och om underlaget passar skidspår.

Vägen till Sandviksbadet
Från den stora parkeringen är det 100 m till 
servicehuset. Därifrån är det ytterligare  
50 m ner mot vattnet och badstranden. 

3. Pulka-/skidbacke, skidor och skridskor
Strax bakom huvudparkeringen finns det flera 
backar lämpade för vinterns pulkaåkning. Det 
finns även en liten skidbacke med knapplift. 
Liften är igång under vintersäsongen, öppet-
tiderna varierar beroende på snötillgång. 
Is- och snörapport finns på officiella face-
book-sidan eller via telefonsvarare:  
018-727 02 80.

Vid den öppna ytan mellan backarna finns en 
liten rastplats med låg eldstad att grilla och 
värma sig vid. Det finns låga stockbänkar 
att sitta på. Vedförråd och soptunnor finns 
bredvid. 
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Elljusspår
Längs den höga åsen går det ett 5 km långt 
elljusspår. Det startar vid stora parke-
ringsplatsen och snörika vintrar prepareras 
skidspår både på elljusspåret och på isen. 
Spåret är tänt kl. 6-22 vid behov.

Plogad isbana
När isen håller plogas skridskospår. Ibland 
görs det även skidspår på isen. 

Vägen till skidbacken från stora  
parkeringen
Den stora parkeringen ligger precis bredvid 
skidbackarna. Det är en kort brant backe ner 
och underlaget är ojämnt. Du måste passera 
förbi en vägbom där utrymmet är begränsat. 

Det plogas ej ner till isen från parkeringen. 

Skidspår

Skridskospår
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Pdf:en är framtagen av Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun 2018–2019, i ett projekt där  
statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär. 

Hitta till Björklinge friluftsområde

Med bil
Kommer du med bil på Gävlevägen svänger 
du av österut in på Sandbrovägen. Från 
E4:an, avfart 190, följer du skyltar västerut 
mot Björklinge och sedan friluftsområdet. 

Med cykel
Väljer du att cykla finns både lokala cykel-
vägar och mindre bilvägar att ta sig fram på. 
Från Björklinge, följ Sandbrovägen österut 
tills du når parkeringen.

Kollektivtrafik
Du kan ta dig hit med regionbuss. Den 
närmsta hållplatsen heter Björklingebadet 
men har begränsade avgångstider vissa dagar 
på året. Du kan annars gå av vid hållplatsen 
Björklinge centrum som har tätare busstrafik. 
Den ligger 20 minuters gångväg från frilufts-
området.

Parkeringsplatser Björklinge frilufts- 
område
Det finns en stor parkeringsplats på 
hårdpackat grus. Den är hyfsat plant och 
har belysning. På vintern plogas den. Vid 
parkeringen finns det informationsskylt som 
berättar om motions- och friluftsspåren. Det 
finns ingen större områdeskarta. Folder finns 
att ta med.

Det finns även en handikapparkering 50 m 
österut längs bilvägen. Den har plats för 2–3 
bilar och är på hårdpackat grus. Den plogas 
inte på vintern. 

Skulle det vara fullt finns även en till 
parkering 100 m österut längs bilvägen. Den 
är på öppen gräsyta, belyst och har många 
platser. 

Björklinge friluftsområde ligger i norra delen av Uppsala kommun, 20 kilometer  
norr om Uppsala.

Parkering stor

Handikapparkering

Extra parkering
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