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1.Herrgården

Ingång till den rullstolsanpassade toaletten på 
toahuset

Toahuset

Parkering

Herrgården med några av bänkborden

Området kring herrgården är ganska stort 
och det finns många bänkbord att fika vid.  
I herrgården ligger ett kafé med fin utsikt 
över Dalbyviken. 

In till själva herrgården är det en smal ramp 
uppdelad i två etapper. 

Kaféet 
Öppettider för kaféet hittar du på Uppsala 
kommuns hemsida. Telefon till kaféet när det 
är öppet: 018-727 06 05.

Toahus
Till höger om herrgården finns det ett mindre 
hus med WC. Det är gemensam dam- och 
herrtoalett. Runt hörnet på huset ligger en 
rullstolsanpassad toalett med skötbord. En 
ramp leder in till den toaletten. 

Vägen till herrgården från parkeringen
Från parkeringen går du direkt över vägen 
och mellan två staket för att komma ner till 
herrgården som ligger ca 100 m från parke-
ringen. På andra sidan vägen sluttar stigen 
lite och det kan behövas hjälp för rullstol. 
Stigarna kring herrgården är breda med 
hårdpackat grus.
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2. Stora grillplatsen
Strax intill parkeringen ligger en stor 
grillplats. Det finns flera bänkbord och ett 
grillbord där det går att komma intill med en 
rullstol. Det finns ett grillgaller att sätta över 
elden. Underlaget är lite ojämnt med barmark 
och grästuvor. Det finns ett vedförråd. 

Det finns även ett vindskydd med en grillplats 
i närheten. Vindskyddet har begränsat med 
utrymme och är inte anpassad för rullstol. 

Bredvid grillplatsen finns det en lekplats med 
sandlåda, träfigurer och en lekstuga som är 
en modell av herrgården. Lekstugan har en 
tröskel på 14 cm. Bredvid lekplatsen ligger 
en tillgänglighetsanpassad torrtoalett. Det 
snöplogas på vintern framför toaletten.

Raststugan
10 m från parkeringen ligger en stor fin 
raststuga. Den är öppen alla dagar kl. 8-16. 
Stugan är tillgänglighetsanpassad för rullstol. 
Det finns många bord och bänkar att sitta 
på. In till raststugan är det en ramp som är 
120 cm bred och har en höjd på ca 20 cm. 
Takbelysningen sätts på automatiskt när du 
kommer in i stugan. Det finns ett förrum med 
klädhängare 137 cm upp och en dörr som 
kan knuffas eller dras. Här hittar du också 
eluttag. 

Vägen till grillplatsen från parkeringen
Grillplatsen ligger direkt öster om parke-
ringen. Stigen till grillplatsen är bred och 
underlaget är hårdgjort grus. 

Bord vid grillplatsen

Raststugan

Vindskyddet Inuti vindskyddet

Bänkar och bord inuti raststugan



Fikaplatsen med ramp framför

3. Fågeltorn Dalbyviken

Från fågeltornet får du utsikt över Dalbyvi-
ken. Viken har ett rikt fågelliv och kanske får 
du höra rördrommen eller näktergalen.  
Fågeltornet har två våningsplan. Intill finns en 
rastplats med flera bänkar och bord. Till rast-
platsen är det en ramp upp med viss lutning. 
Ett av borden har en utsträckt bordskiva för 
att få plats med rullstol. 

Fågeltornet ligger längsmed en tillgäng-
lighetsanpassad spång som går mellan 
herrgården och badplatsen (läs mer om badet 
längre fram i dokumentet). Spången är inte 
snöplogad på vintern.

Vägen till fågeltornet från parkeringen
Från parkeringen vid herrgården följer du 
grusvägen österut, ca 600 m. Det finns 
skyltning mot tornet. Stigen har ingen 
markering men den är lätt att följa med hjälp 
av vägvisning hela vägen.  Stigen går nerför 
en liten trappa men det går att följa bilvägen 
50 m till för att komma förbi trappan. Stigen 
är först hårdgjord och 2,4 m bred. Efter 
ett tag kommer du ut på en träspång med 
räcken. Spången är tillgänglighetsanpassad 
och både rullstolar och barnvagnar kan ta sig 
fram. Stigen börjar med en lättare lutning 
men blir lite brantare närmare spången.  Det 
finns fyra bänkar på vägen till tornet, den 
första efter drygt 200 m sen är det ca 100 m 
mellan varje bänk. 

Tillgänglig stig till spången

Spångens start med en elritsa

Rastbord på väg till tornet



Vinter i Hammarskog
Is- och spårinformation publiceras både på 
Hammarskogs Facebook-sida men kan även 
höras via telefonsvarare på telefonnummer:  
018-727 06 08

Skridskor
När isen håller plogas det skridskospår i 
Dalbyviken. Det är inte skyltat ner till isen. 
Nedanför pulkabacken i herrgårdsparken 
följer du staketet (och skidspåren om det är 
snö) söder ut. Gå över en färist och fortsätt 
ned mot sjön. Nere vid vattnet står en 
sittbänk och härifrån utgår skidspåret.

Pulkaåkning från herrgårdenSkidspår

Skridskospårets start



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

Hitta till Hammarskog
Hammarskog ligger ca 10 km söder om 
Uppsala C.

Med bil
Från väg 55 viker du av österut mot Uppsala 
Näs (ca 1 mil söder om Uppsala). Vägskylt-
ning mot Hammarskog finns efter vägen. 

Du kan också följa Vårdsätravägen söderut 
från Uppsala stad och ta av åt höger 
(västerut) vid Lurbo bro. Följ vägen och 
håll höger (västerut) mot Stabby. Sväng 
sedan vänster (söderut) vid skyltning mot 
Hamarskog.  

Med Kollektivtrafik
Länsbussen stannar vid hållplats Ham-
marskogs vägskäl. Härifrån är det 900 m 
promenad fram till parkeringen vid herrgår-
den. Följ vägvisningen mot Hammarskog. 

Parkeringsplats herrgården
Stor parkering med plats för ca 30 bilar. 
Härifrån startar många av stigarna som leder 
dig ut till olika platser i området. Parkeringen 
är hårdgjord på grus och är belyst. Här finns 
det informationsskylt med områdeskarta och 
vägvisare med avståndsangivelser. Det finns 
även foldrar med karta i att ta med.  
Parkeringen snöplogas på vintern.

Den stora parkeringen vid herrgården


