
Man får inte störa, skada eller ta hem vilda djur.

Tunåsen i Gamla Uppsala är stadens högsta punkt, som ligger
på gång- och cykelavstånd från Gränby. När du tagit dig upp på
toppen av Tunåsen belönas du med vackra vyer över Uppsala –
passa på att njuta av en fika här. Eftersom marken på åsen är
torr växer det många speciella blommor och växter här som du
annars inte hittar i stan eller på skogspromenaden. Missa inte
backsippornas blomning i april-maj! Det är också en fin plats
för att titta på fjärilar och insekter. På informationsskyltar kan
du få reda på mer om åsens växt- och djurliv och geologi. Det är
gott om härliga stigar och gångvägar runt åsen som är perfekta
för motion och vandring. På Tunåsen finns också utmärkta
meditationsplatser där du kan få en stund av lugn och ro. Intill
Tunåsen ligger Röboåsen var du hittar ett utegym, discgolfbana
och en rastgård för hundar och Röboparken. Ta med dig barnen
till Röboparken, en naturlekplats som bjuder in till lek och
rörelse!

TUNÅSEN & RÖBO

ALLEMANSRÄTTEN

Alla får vara i naturen i Sverige, även om skogen ägs av någon! 
Det kallas för allemansrätten. Du använder allemansrätten när du
promenerar, klättrar eller sitter på en sten i skogen och njuter av
fågelsång. Allemansrätten betyder också att du ska vara försiktig
och inte störa eller skada naturen och djuren.

MER INFORMATION

Upplandsstiftelsens webbplats
Här hittar du korta filmer om naturen på olika språk och tips på 
fin natur i Uppsala!
www.upplandsstiftelsen.se/naturisverige 

 

I naturreservat finns speciella regler för att plocka blommor
och växter. På informationstavlor kan du läsa vilka regler
som gäller i just det reservatet.     

Lämna inget skräp i naturen! Ta med ditt skräp och kasta i
soptunnan. Om soptunnan är full får du inte lämna skräpet
utanför. Skräp i naturen kan skada djur och människor.

Friluftslivetsår 2021 - Luften är fri
I år är det friluftslivets år i hela landet! Följ #luftenarfri och
#friluftslivetsår2021 i sociala medier för inspiration till friluftsliv.
Här får du tips om vad som händer i Uppsala under året: 

www.upplandsstiftelsen.se/friluftslivetsar2021

Naturkartan
Här finns information och kartor över naturområden i hela Sverige!
Ladda ner appen Naturkartan gratis eller besök deras webbplats 
www.naturkartan.se
 

http://www.naturkartan.se/


GRÄNBYPARKEN &
SARA STINAS STIG

GRÄNBY 4H-GÅRD

På Gränby 4H-gård kan du uppleva och lära känna svenska
lantbruksdjur. Här finns bland annat får, grisar, hästar, höns och
kaniner. Gården är öppen varje dag och besöket är gratis. Det
finns många olika aktiviteter för barn, bland annat ponnyridning
och sommarläger. Äldre barn och vuxna kan prova på getyoga –
att göra yoga i en hage med getter. Ibland finns det möjlighet att
köpa ägg och honung från gården. Ta med dig grillkol och grilla
på någon av flera grillplatser som finns på området. Du kan
också ta en skön promenad och njuta av naturen och
kulturhistoria, då det finns många fornlämningar på marken runt
gården. Obs! För att djuren inte ska bli sjuka är det väldigt
viktigt att du inte matar dem - inte ens med gräs! All information
inför ditt besök och vad som finns på 4H-gården hittar du på
webbplatsen www.4h.se/granby 

Välkommen ut till Gränbyparken! 
På mindre än 10 minuters promenad från
Gränbystaden hittar du parkens många
gröna ytor som bjuder in till picknick 
och lek. Ta med en boll och utmana
vänner och familj på en fotbollsmatch,
eller varför inte prova på att spela
volleyboll på beachvolleybollplanen? Här
finns också en spännande lekplats som
du gärna kan besöka med dina barn! Är
du sugen på lugnare aktiviteter kan du ta
en promenad längs någon av stigarna runt
parken.

Passa också på att besöka Gränby
Linnéminne och vandra Sara Stinas stig.
Sara Stina var Carl von Linnés dotter.
Längs stigen finns informationstavlor som
berättar om hur barn och kvinnor
arbetade i jordbruket i början av 1800-
talet. Sara Stinas stig går utmärkt att
vandra tillsammans med barn. 

LINNESTIGEN
VAKSALAVANDRINGEN

Drygt 2 kilometer från Gränby 4H-gård hittar du
starten till Vaksalavandringen – en av Uppsalas
åtta linnéstigar. Här vandrar du bland
betesmarker och skog. Ta gärna med dig fika och
njut en stund av skogens tystnad! Vandringen är
uppmärkt och avslutas vid Linnés gård i Törnby.
Hela sträckan är totalt 8.7 kilometer lång, men
du kan välja att gå en kortare tur och dela upp
vandringen. Läs mer om Vaksalavandringen och
Linnéstigarna på www.linnestigarna.se

Linnéstigen Vaksalavandringen

Gränbyparken

Sara Stinas stig

Gränbystaden

Gränby 4H-gård


