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Sunnerstastugan med bänkborden framför

Fågeltornet ligger intill en gammal varggrop 
uppe på en kulle. En liten trappa leder upp 
till det första våningsplanet, där det finns en 
sittbänk. Trappan upp till andra våningen är 
brant. Det går att stänga en grind framför 
trappan när man kommit upp. Det andra 
våningsplanet har en liten bänk som kan 
fällas upp mot väggen. 

Intill tornet står två vanliga bänkbord och en 
bänk. Marken runt omkring är lite stenig och 
ojämn. 

Varggropens fågeltorn

Trappa till första våningen

Trappa upp till andra våningenBänk på första våningen

Fågeltornet
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Bänkbord bredvid tornet

Varggropen bredvid fågeltornet

Grind på andra våningenBänken bredvid tornet

Bänk på andra våningen
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Vägen till Varggropen fågeltorn från 
parkeringen
Från parkeringen går du in på grusvägen 
väster om parkeringen upp mot bondgården. 
Följ skylt mot Ängslyckans café. Efter 100 m  
finns det en självstängande grind på vänster 
sida om vägen. Den leder in i en kohage mot  
fågeltornet. Stigen i hagen är ojämn med 
tuvor och är ibland mycket smal. På vägen 
mot tornet passerar du flera självstängande 
grindar. Fågeltornet ligger på en liten kulle. 
Från parkeringen är det 400 m till fågeltornet. 
Stigen kan dras annorlunda beroende på 
säsong och djur i hagen. Den kan gå alldeles 
utanför elstängslet och är då mycket smal. 

Självstängande grind in till hagen

Grusvägen mot fågeltornet

Grusvägen mot fågeltornet Vandring mot tornet genom hagen.

Stigen längs elstängslet Backe upp mot fågeltornet
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Hitta till Varggropen
Vendelsjön ligger nordost om Björklinge och 
35 km norr om Uppsala.

Med bil 
Från gamla E4 (väg 600) svänger du av 
österut mot Örbyhus vid Läby. Efter ca 
6 km, strax efter Ottarshögen, tar du av 
höger mot Viksta. Efter ytterligare 2 km 
kommer du fram till Öster Ekeby och följer 
skylt mot Knypplan åt höger. Direkt efter att 
du passerat Vendelån svänger du vänster 
mot Knypplan. Efter ytterligare 3 km är du 
framme vid södra delen av Vendelsjön och 
parkeringen är på vänster sida om vägen. 

Parkeringsplats Varggropens fågeltorn
Parkering intill vägen. Det finns plats för ca 
åtta bilar. Underlaget är jord med grus och 
kan ha en del gropar. Det finns informations-
skylt med karta över området och foldrar att 
ta med. Det finns ett litet bänkbord bredvid 
parkeringen. Kring bordet är underlaget gräs 
och är lite ojämnt. 

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

Ängslyckans café
Nära fågeltornet ligger Ängslyckans café. Det 
finns fika samt lättare matalternativ. Inne i 
caféet finns plats för upp till 16 personer. Det 
finns även sittplatser utomhus på terrassen. 
Caféet är öppet på söndagar under sommar-
säsong. Se aktuella tider på caféets hemsida 
eller facebook-sida.

Hemsida: www.angslyckanscafe.n.nu
E-postadress: angslyckanscafe@tele2.se 

Djur
En bondgård ligger bredvid området. Stigen till fågeltornet går genom en hage där det går kor 
eller får.

Parkeringen Varggropens fågeltorn

Bänk vid parkeringen
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