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Aspbo naturreservat
Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i området.  
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Karta med utvalda besöksplatser
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1. Östra badet
Badplats med sandstrand i östra delen av 
Aspbo naturreservat. Här möts du av  
stora öppna gräsytor och en liten sand-
strand. Bredvid badstranden finns en 
tillgänglighetsanpassad torrtoalett med en 
bred ramp. Det är ett glapp mellan rampen 
och marken på tre cm.  

Intill badplatsen finns också en grillplats med 
en låg grill och tre låga stockbänkar. Grillen 
har ett vridbart grillgaller. Ved hittar du i 
vedförrådet bredvid. Underlaget kring och till 
grillplatsen är ganska jämt med klippt gräs. 

Upplandsleden passerar Aspbo naturreservat 
och du kan vandra leden mellan två baden. 
Stigen markeras med orange färg.

Sandstranden

Grillplatsen

Grillen med vridbart galler
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Vägbom på vägen till badplatsen Bred stig mot badplatsen

Vägen till östra badet från östra parkeringen

Längst ner på parkeringen vid informationsskylten passerar du förbi en vägbom. Det går bra 
att passera bredvid bommen med rullstol. Stigen mot badplatsen är bred och jämn. Efter  
100 m ligger badplatsen till höger. 
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2. Västra badet
Badplats med liten sandstrand och öppna 
gräsytor. 

Ute på stenhällarna öster om badet finns en 
grillplats med tre låga stockbänkar, en låg 
grill med vridbart galler och vedförråd. Grill-
platsen når du via en smal spång. Underlaget 
kring grillplatsen är knöligt med stenar och 
rötter. 

Det finns två torrtoaletter 70 m från  
badplatsen. Du hittar dem till vänster när du 
går från parkeringen mot badplatsen, en skylt 
visar vägen. Toaletterna är inte tillgänglig-
hetsanpassade.  

Grillplatsen Stenhällarna bredvid grillplatsen

Spång ut till grillplatsen Torrtoaletterna nära badet
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Från parkeringen följer du den klippta grässtigen mot vattnet. En vägvisare leder dig åt höger 
vid ett vägskäl. Tar du istället åt vänster hittar du till torrtoaletterna. Badplatsen ligger totalt 
150 m från parkeringen.

Vägbom på vägen mot badplatsenBred stig till badplatsen

Genom Aspbo naturreservat går en stigslinga 
med information om naturen och områdets 
historia. Sträckan är 2 km lång och följer 
delvis Upplandsleden. Den går både längs 
sjön och genom skogen. Stigen kan ha en del 
rötter och stenar och markeras med orange 
och gul färg. Du kan komma på slingan vid 
båda parkeringarna. 

Stigslinga genom reservatet

Vägen till västra badet från västra parkeringen
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Stora parkeringen vid östra badet Andra delen av parkeringen vid östra badet

Parkeringen vid västra badet

Fiske
För att fiska i sjön krävs fiskekort från 
Österby fiskeförening. Fiskekort kan köpas 
vid Simbadets camping, Shell och Österby 
Trädgårdsmaskin och allservice. Kräftfiske är 
förbjudet.

Att hitta till Aspbo
Med bil
Från väg 290 tar du av öster ut alldeles norr 
om Österbybruk. Skyltar visar mot Aspboba-
dets två olika parkeringar som ligger 500 m 
från varandra.

Med kollektivtrafik
Det finns ingen busshållplats vid Aspbo. 
Närmaste hållplats är 3 km bort, i Öster-
bybruk. Från Österbybruk kan du vandra 
Upplandsleden fram till Aspbobadet. 

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

Stor parkering med plats för 10 bilar.  
Underlaget är jämt och på hårdpackat grus. 
Vid parkeringen finns det informationsskylt 
med karta över området. Från parkeringen 
passerar du förbi en vägbom för att komma 
till badet.

Parkeringen är mycket stor med två olika 
delar. Det finns en informationsskylt med 
karta över området. Underlaget är jämnt och 
på hårdpackat grus. 
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