Wikparken
Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i området.
Uppdaterad 2020-03-31
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Parkering
Tillgänglighetsanpassning
Utsiktsplats
Busshållplats
Torrtoalett
3. Badplatserna (bilden visa tredje badet)

Badplats

Rastplats med
bänkbord
Sommaröppet
café
Stig
Tillgänglighetsanpassad stig
Smultronställe, fin
besöksvärd plats
2

1. Plattformen i parken
Från plattformen inne i parken får du fin
utsikt över vattnet. Plattformen är bred
och tillgänglighetsanpassad.
Intill finns två bänkbord med förlängda
sittytor på ena sidan. Bordsytan är också
förlängd för att underlätta att komma intill
med rullstol.
Bredvid plattformen finns en tillgänglighetsanpassad torrtoalett och en handikapparkering med plats för fyra bilar.
Plattformen i parken.

Vägen till plattformen från
stora parkeringen
Från den stora parkeringen är det 900 m
promenad fram till plattformen. Du kan
antingen följa den rödmarkerade Wikstigen
som börjar bakom slottet. Här går du först
längs asfalterad gångväg och därefter längs
grusad bred stig genom parken. Stigen går
upp över en höjd och ner igen. I parken
betar får under vissa delar av året.

Handikapparkeringen nära plattformen.

Du kan också följa den asfalterade bilvägen,
förbi slottet och vidare in i parken så kommer
du så småningom till plattformen och handikapparkeringen.

Bänkbord vid plattformen

Grusad stig genom parken

Torrtoalett i anslutning till plattformen
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2. Rastplatsen på slåtterängen

Rastplatsen vid slåtterängen.
I Wikparken finns en slåtteräng som
restaurerats för att släppa fram blommor
hassel och ask. Vid slåtterängen hittar du
en rastplats med ett tillgänglighetsanpassat
bänkbord. Underlaget runt om är hårdpackat
grus.
Vägen till rastplatsen på slåtterängen,
från handikapparkeringen
Självstängande grind in till slåtterängen.

Asfalterad väg från handikapparkeringen fram
till grinden.

Grusad gångstig genom slåtterängen.

Från handikapparkeringen är det 200 m längs
en asfalterad väg fram till grinden in till
slåtterängen, följ vägvisarna. Grinden knuffas
lätt upp och har ett draghandtag på insidan.
Stigen genom slåtterängen är bred med
hårdpackat grus.
Från den stora parkeringen vid slottet är det
1,1 km till slåtterängen. Följ den stora
asfalterade bilvägen förbi slottet, passera
plattformen inne i parken och fortsätt fram
till slåtterängen. Eller, följ den rödmarkerade
Wikstgen som börjar bakom slottet. Här
går du först längs en asfalterad gångväg
och därefter längs grusad bred stig genom
parken. Stigen går upp över en höjd och ner
igen. I parken betar får under vissa delar av
året.
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3. Badplatserna

Första badplatsen med hopptorn.

Tredje badplatsen med gräsytor bryggor och
fikabord
Det finns tre badplatser nära varandra.
Vid den första närmast slottet hittar du en
hög brygga med hopptorn. Här finns ett
grillbord för engångsgrillar och ett bänkbord
som har förlängda sittytor på ena sidan,
vilket underlättar nar du ska sätta dig.
Bordsytan är också förlängd så att rullstolar
kan komma intill.

Bänkbord och i bakgrunden grillbord för
engångsgrillar, vid första badplatsen.

På bryggan finns en längre sittbänk. De
öppna ytorna täcks av klippt gräsmatta
eller hårdpackat grus.
Intill första badplatsen står vägvisare som
pekar ner mot ett tillgänglighetsanpassat bad
(andra badplatsen). Där finns en ramp med
räcke för att lättare komma i och ur vattnet.

Ramp med räcken vid den tillgänglighetsanpassade badplatsen.

Lite längre bort ligger den tredje och största
badplasen. Här är det en kort, brantare slänt
ner till stranden och vattnet. Badplatsen har
stora öppna gräsytor och en liten sandstrand.
Det finns en lång brygga och flera bänkbord.
Cirka 100 m från den tredje badplatsen finns
en torrtoalett, följ vägvisarna. Toaletten är
tillgänglighetsanpassad med en ramp framför.
Vägen till baden från stora parkeringen

Grusad gångväg som övergår i asfalterad väg
bakom slottet.

Från parkeringen är det 400 meter till den
första badplatsen. Vägen börjar som en
bred stig på hårdpackat grus och övergår
sen till en asfalterad gångväg. Sträckan har
bitvis svag lutning. Till den andra och tredje
badplatsen är det ytterligare 50–100 m längs
vägen. Skyltning finns.
5

Djur
I parken betar kor och får under den gröna
årstiden.
Behandla djuren med respekt. Gå runt dem
och håll hunden kopplad. Längs stigslingan
Genvägen går du avskilt från kor och får.

Café

I hagarna i Wikparken betar kor och får.

I ett av husen, matsalen, nedanför slottet finns ett sommaröppet café, se kartan.

Hitta till Wik
Wikparken ligger vid Lårstaviken, 2 mil
sydväst om Uppsala.
Hitta hit med bil
Från väg 55 svänger du av där det står
skyltat mot Wiks slott, 7 km norr om
Örsundsbro. Från väg 55 är det 7 km fram
till slottet. Följ skyltningen.

Stora parkeringen vid slottet.

Strax innan slottet finns två stora parkeringar
på var sida om vägen. Parkeringarna är
asfalterade och det finns belysning. På den
högra finns två handikapplatser i bortre delen.
Intill finns en utsiktsplattform, informationsskylt och vägvisare till badplatserna.
Handikapparkering ligger vid plattformen
inne i parken. Den är på hårdpackat grus
med plats för fyra bilar. Här finns informationsskylt om området och vägvisare mot
slåtterängen. För att komma till handikapparkeringen följer du bilvägen förbi slottet och
folkhögskolan, och vidare in i parken
900 m från den stora parkeringen.

Handikapparkeringen inne i parken.
Hitta hit med buss
Du kan ta regionbussen till hållplats Wiks
slott. Från hållplatsen är det 100 m längs en
gångväg fram till slottet.

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