Stabbyskogens friluftsområde
Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i området.
Uppdaterad 20120-03-27
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1. Grillplatsen

Grillplatsen
Tillgänglighetsanpassad grillplats med
grillbord, sittbänkar och ett stockbänkbord
med förlängda sittytor som underlättar när
du ska sätt dig. Ved eller kol att elda med får
du ta med själv. Det finns grillgaller att ställa
över elden. Grillplatsen ligger en bit upp i
slänten och det kan behövas hjälp för en
rullstol att komma upp. Underlaget är hårdpackat grus och är mycket jämnt. Det finns
gott om yta kring möblerna att röra sig på.
Grillbordet med bänkar

Stigen upp till grilllplatsen
Vägen till grillplatsen från parkeringen
Stabby prästgård

Stigen förbi prästgården

Från parkeringen finns det en tillgänglighetsanpassad stig till grillplatsen. Följ stigen som
passerar förbi bänkbordet intill parkeringen
och prästgården västerut. Stigen är mycket
bred och jämn. Det finns inga färgmarkeringar
men stigen är lätt att följa. Efter 150 m ligger
grillplatsen till vänster. Sista metrarna till
grillplatsen kan det behövas hjälp för rullstol
då stigen lutar upp mot grillplatsen.
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2. Utsikt på Rickomberga backar

Utsiktsplatsen
Från berghällen har du fin utsikt. Här finns
en grillplats med en låg grill och galler som
kan vridas över elden. Det finns två låga
stockbänkar intill att sitta på. Ved att elda med
får du ta med själv. Underlaget är ojämnt på
stenhällarna och svårframkomligt för rullstol.
Platsen är även en Linnépunkt på Linnéstigen
Hågavandringen.

Underlaget kring utsiktsplatsen

Grillen

Vägen till utsikten från parkeringen
Stabby prästgård
Från parkeringen går du den tillgänglighetsanpassade stigen. Stigen går väster ut förbi
prästgården. Det finns inga färgmarkeringar.
Stigen är jämn och bred. Fortsätt förbi
grillplatsen (1.) och gå 300 meter. Sväng
vänster på en stig som går upp för en kort
och brant backe, (en del av elljusspåret).
Backen är ojämn med stenar och rötter.
Den breda stigen
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Stenig och brant backe sista biten fram till
utsiktsplatsen

3 Naturstigen

En av naturstigens skyltar
Längs flera av Stabby backes gångvägar finns
det en naturstig med informationsskyltar. De
har gjorts i samarbete med Erikskolans skolklasser och berättar om naturen i området
och vilka djur och växter du kan hitta här.
Merparten av skyltarna finns längs med den
lättframkomliga gångvägen som markeras
med rött på områdeskartan. Vägen är mycket
bred och på hårdpackat grus. Vissa partier

av gångvägen har lite kortare branta partier
och det kan behövas hjälp för rullstol. Vissa
av skyltarna kan vara svårare att komma
nära med rullstol då de är vid sidan av
stigarna. Vissa delar av stigen går längs med
elljusspåret och är belysta. Här och var längs
stigen finns det bänkar att sitta på. Vissa
av bänkarna ligger i jämn höjd med stigen
medan andra är mer svåråtkomliga.
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Stig med lutning

Stig med brantare lutning längs elljusspåret

Lättåtkomlig bänk

Svåråtkomlig bänk bredvid stigen

Vägen till naturstigen från parkeringen
Stabby prästgård
Den tillgängliga gångvägen passerar
parkeringen. Följ stigen som passerar förbi
bänkbordet och prästgården västerut. Stigen
är mycket bred och jämn. Det finns inga
färgmarkeringar men stigen är lätt att följa.
Vissa partier av gångvägen har lite kortare
branta partier och det kan behövas hjälp
för rullstol. Ta gärna med en folder från
informationstavlan så att du lättare hittar till
de olika informationsskyltarna. Den kortaste
rundslingan är ca 1,2 km lång.

Djur
Det finns två hundrastgårdar i södra delen
av området där hundar kan springa lösa.
Området är också populärt för hundpromenader. Det finns även en hage med får i
sydvästra delen av området.
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Hitta till Stabby backes friluftsområde
Stabby backe och Stabbyskogen ligger cirka
tre kilometer väster om centrala Uppsala.
Med bil eller cykel
En parkering finns i korsningen Tiundagatan
och Prästgårdsgatan.
Med kollektivtrafik
Om du vill åka buss till Stabbyskogen kan
du ta stadsbuss nummer 9 och kliva av vid
Stabby Prästgård.
Parkeringsplats Stabby prästgård

Parkering Stabby prästgård

Parkeringsplats finns vid Stabby prästgård.
Parkeringen är tillägnad besökare till prästgården eller friluftsområdet. Det finns plats
för ca 10 bilar. Parkeringen är belyst och är
på hårdpackat grus. Intill parkeringen finns
det ett runt bänkbord att sitta på. Informationsskylt med foldrar om området hittas ute
vid vägen ca 100 m från parkeringen.

Informationsskylt om området och vägen in
mot prästgårdens parkering

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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