Granåsens naturreservat
Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i området.
Uppdaterad 2020-04-02
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1. Kvarnkojan

Kvarnkojan och den öppna ytan bredvid
Kvarnkojan ligger mitt i Granåsens naturreservat. Här är fint att grilla och ha picknick.
Kvarnkojan användes förr som bostad åt
kvarnvaktaren och hans familj. Kvarnen är
inte längre kvar. Omkring Kvarnkojan finns
det stora öppna gräsytor blandat med grus.
Underlaget är ganska jämnt. Det lutar lätt
uppåt bakom Kvarnkojan. Intill Kvarnkojan
står en lyktstolpe som ger ljus.
Runt Kvarnkojan finns tre grillplatser. Två
grillar är runda cementrör med fasta bänkar
runt om. En har en lägre grill med låga stockbäkar och ett grillgaller som kan vridas över
elden.

Grillplatserna framför Kvarnkojan

Det finns två lådor med ved. Locken på
lådorna är ganska tunga. Det finns även
ett stockbänkbord med förlängda sittytor
samt ett ståbord. På andra sidan gräsplanen
står ett vindskydd med bänkar och en liten
bordsyta. Det är en hög tröskel för att
komma in.
En tillgänglighetsanpassad torrtoalett hittar
du längs stigen mellan parkeringen och
Kvarnkojan.
Tillgänglighetsanpassad torrtoalett på vägen
mellan parkeringen och Kvarnkojan
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Två grillplatser med cementrörsgrillar

Lägre grill med en röd vedlår intill

Stockbänkbord vid grillplatserna

Vindskyddet

Ståbord intill Kvarnkojan
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Vägen till Kvarnkojan från parkeringen
Från informationsskylten intill parkeringen är
det skyltat mot Kvarnkojan. Följ den breda
stigen uppför backen i 200 meter så når du
Kvarnkojan. Stigen är bred och plan.
Underlaget är hårdpackat grus. Det är kraftig
lutning på vissa dela och det kan behövas
hjälp att köra rullstol uppför. Stigen korsas av
elljusspåret.

Tillgängliga, branta stigen till Kvarnkojan
Det går även att komma till Kvarnkojan från
parkeringen vid slalombacken. En bred, tillgänglighetsanpassad stig med namnet Tallstigen går från den parkeringen till Kvarnkojan.
Den är 300 meter lång och längs vägen finns
det ett runt bänkbord och en sittbänk att
vila på. Det finns även en del skyltar med
naturinformation.

Tallstigen från parkeringen vid slalombacken
mot Kvarnkojan.

Bänkbordet längs den tillgänglighetsanpassade Tallstigen
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Vinter i Granåsen
Vintertid läggs det konstsnö och görs
skidspår på det 2 km långa elljusspåret som
går i en slinga i området. För att åka i spåret
tas det ut avgift, betalningsalternativ står
skrivet på informationsskylten vid parke-

ringen. Elljusspåret ligger nära Kvarnkojans
parkering och de finns skyltar med karta och
avstånd. Det finns även en pulkabacke vid
Kvarnkojan.

Hitta till Granåsen
Granåsens naturreservat ligger norr om
Bålsta.
Med kollektivtrafik
Ta regionbussen till hållplats Grans gård,
därefter är det 300 m gångväg fram till parkeringsplats Kvarnkojan.

Med bil eller cykel
Ta väg 263 från Bålsta. Sväng till höger
vid den stora ladan strax utanför Bålsta
samhälle där det står skyltat ”Naturreservat”.
Följ vägen några hundra meter så ligger
parkeringen till vänster. Det finns ytterligare
en parkering vid slalombacken 300 m längre
bort, om du fortsätter följa grusvägen.

Parkeringen närmast Kvarnkojan

Parkeringen vid slalombacken

Stor parkering med plats för 20 bilar. Parkeringen lutar lite lätt och har lite ojämnt
underlag. Underlaget är hårdpackat grus. Det
finns en informationstavla med karta över
området och vägvisare till de olika platserna.

Parkering vid slalombacken med plats för
20 bilar. Halva parkeringen lutar lite men
är planare närmare informationsskylten.
Underlaget är hårdpackat grus. Det finns
informationstavla med karta över området.
Precis intill parkeringen börjar den tillgänglighetsanpassade Tallstigen som leder mot
Kvarnkojan.

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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