Kyrkspången
Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i området.
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1. Hagudden

1 Haguddens vindskydd

I södra delen av den 660 m långa kyrkspångens ligger smultronstället Hagudden. Här
finns en grillplats med ett stort vindskydd.
Vindskyddet har en rund grill och vedförråd.
Inuti vindskyddet är det 80 cm mellan grillen
och sittbänkarna. Det finns grillgaller att
lägga på grillen. Utanför vindskyddet finns
det ett bänkbord och ett bord med lösa
bänkar. Underlaget kring borden är lite ojämt.
Det finns en liten torrtoalett i skogen
mittemot vindskyddet. Den är inte tillgänglighetsanpassad. En liten skogsstig leder dit.

Ståbord vid Hagudden

Vägen till Hagudden från parkering
Nora kyrka
Från parkeringen vid Nora kyrka är det 1,2
km promenad till Hagudden. I första delen av
parkeringen finns det vägvisare som pekar
mot kyrkstigen. Gå in på parkeringen vid den
gula församlingsgården. Gå runt huset och
längst bak i trädgården finns det en öppning
till skogen och kyrkstigen. Ta av åt vänster
och följ den lilla skogsstigen, den har en del
rötter och stenar. Efter några hundra meter
så svänger stigen in på en grusväg, ta av
mot höger. Följ grusvägen i ca 1 km. Stigen
är inte färgmarkerad. Grusvägen är lite
ojämn och har en del grästuvor men det bör
gå bra med rullstol. Det finns några kortare
branta slänter där det kan behövas hjälp
att köra en rullstol. Det finns två bänkar på
vägen till Hagudden. Den första efter 300
m och den andra efter 900 m. På vägen till
Hagudden passerar du en skogsparkering
som ligger 250 m från Hagudden. Där kan du
parkera om du ha svårt att gå. Vägen från
skogsparkeringen till Hagudden är längs med
grusvägen.

Spångens start

Parkeringen vid församlingsgården

Inuti vindskyddet
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Öppning till skogen och stigen bakom
församlingsgården

Skogsstigen i första delen av sträckan

Grusvägen till Hagudden

Kullig del av grusvägen till Hagudden

Första sittbänkar mot Hagudden

Grusvägen med sittbänk

2. Österbo
I norra änden av kyrkspången ligger Österbo
som har ett högt fågeltorn, vindskydd och
grillplats. Från tornet har du fin utsikt över
våtmarken och dess fågelliv. Fågeltornet är
högt och det är ordentliga trappsteg och
räcken upp till toppen. Det är stor yta på
utsiktsvåningen men det finns ingen sittbänk.
Kring vindskyddet och grillplatsen som
ligger alldeles intill är marken jämn med
hårdpackat grus eller stenplattor. I övrigt är
marken kring Österbo lite ojämn och kan vara
mjuk.
In till vindskyddet är det en hög tröskel.
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Det finns flera bänkar och ett bord inuti
vindskyddet. Det finns också ett bänkbord
utanför.
Kring grillen finns det flera fasta bänkar
och det finns ingen yta att komma fram
med rullstol till grillen. Grillen har ett lock
som täcker härden och som måste lyftas
av om du ska elda. Locket är tungt och det
är enklast att använda två händer för att
lyfta den åt sidan. Vedförråd finns bakom
vindskyddet.

Det finns en liten torrtoalett i skogsdungen
bakom vindskyddet. Den är inte tillgänglighetsanpassad. Följ grusvägen bort från
grillplatsen så ser du en liten vägvisare som
pekar in mot den bruna toaletten.

Grillplatsen med stockbänkar

Vindskyddet och bänkbord

Grillplatsens eldbord

Fågeltornet

Grillplatsen sittbänkar

Kyrkspången över Nordmyran

5

Vägen till Österbo från parkeringen Nora
kyrka
Ta samma väg som till målpunkt Hagudden.
Därifrån vandrar du längs den 700 m långa
kyrkspången. Spången är inte helt jämn med
marken och har en 5 cm tröskel i början.
Spången är 82 cm bred och kan användas
av både rullstolar och barnvagnar. Spången
har en kant på 6 cm och ett räcke på andra
sidan. Efter 350 m finns det ett bredare parti
med rastplats där det går att ha två rullstolar
i bredd. Där finns det två bord och bänkar
med plats för rullstol.
Spångens start

Rastplats på spången

Sittbänkar vid rastplatsen på spången
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Hitta till Kyrkstigen
Kyrskstigen börjar vid Nora kyrka som ligger
i Tärnsjö, fem mil nordväst om Uppsala.
Med bil
Kör till Tärnsjö och följ sedan skyltar mot
Nora kyrka. Stor parkering finns alldeles intill
kyrkan.
Kollektivtrafik
I Tärnsjö finns busshållplats Tärnsjö centrum,
500 m från starten. Gå in på kyrkvägen
västerut och följ den tills du ser parkeringen
vid Nora kyrka.

Parkeringen vid Nora Kyrka

Parkeringsplats Nora kyrka
Stor parkeringsplats vid Nora kyrka.
Parkeringen är asfalterad jämn. Det finns
lyktstolpar. Det finns även parkeringsplatser
bredvid församlingsgården intill. Det finns
informationsskylt och vägvisare mot kyrkstigen i första ändan av parkeringen. Det finns
också foldrar att ta med.

Parkeringsplatsen vid församlingsgården

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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