
Vi firar  
naturens år 17 maj!
i Hjälstavikens naturreservat

Vi som medverkar denna dag är:
Enabygdens naturskoleverksamhet
Enköpings kommun
Entomologiska föreningen i Uppland
Gyllene Hjorten (rollspelsförening)
HSO (Handikappföreningarna) Enköping
Husby-Sjutolfts hembygdsförening
Länsstyrelsen Uppsala län
Naturskyddsföreningen i Uppsala län
Upplands botaniska förening
Upplands Ornitologiska förening
Upplandsstiftelsen

Vägbeskrivning: 
Reservatet ligger mellan Bålsta och 
Örsundsbro.
Med bil från Enköping: ta väg 55 till Litslena. 
Ta av mot Bålsta, väg 263. Fortsätt ca 6 km.  
Med bil från Uppsala: ta väg 55 till 
Örsundsbro. Efter Örsundsbro ta av mot 
Hjälsta. Fortsätt ca 7 km till Hjälsta by. Ta 
vänster i T-korset och därefter första höger 
mot Ekolsund. Fortsätt ca 500 m till parkering 
Skönsberg. (Efter ytterligare ca 1,5 km ligger 
Hårbyparkeringen).  
Med buss: Södra delen, hållplats Ekolsunds 
gård och Svannäs. Norra delen, hållplats 
Hjälsta by.

Visste du att....
... fågeltornet anpassats 
så att man kan komma 
fram till det och besöka 
bottenplanet med 
rullstol och barnvagn.

... Kvarnberget heter 
så för att det tidigare 
stått två kvarnar på det. 
Spår av dessa finns 
fortfarade kvar.

... Parnassen anlades 
för över 400 år sedan 
som en barockpark. 
Från dess topp breder 
nio alléer ut sig som 
ekrar i ett hjul.

... Hjälstavikens 
reservat är vida känt 
för sin mångfald av 
arter, här har man 
bland annat hört 
och sett 273 olika 
fågelarter.

POSTADRESS  751 86 Uppsala  GATUADRESS Hamnesplanaden 3
TEL  018-19 50 00 (vx l )  FAX  018-19 52 01

E-POST  uppsala@lansst yrelsen.se  
WEBBPLATS  w w w.lansst yrelsen/uppsala .se

Fo r m  &  f o t o  k r o l l i l j a :  Y l va  E n g l u n d . 
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Kul med träd
Bygg din egen säljpipa, gå 
tipspromenad och upptäck träd. 
Öppet hus med barnaktiviteter 
mellan 10 och 16 vid 
värdshusets parkering.

Medeltida rollspel i Parnassen 
Vi låtsas att ondskan har nått 
Hjälstaviken! Hjälp till att 
stoppa den genom att vara med 
i ett levande rollspel. Du får 
en roll och ett uppdrag som 
i SVT:s Barda. Kom gärna 
utklädd. För barn mellan 8-12 
år. Startar mellan kl 11-13, 
pågår cirka en timme.

Alla vill vara ute i naturen!
Här kan du provåka rullstolar 
och testa glasögon som visar 
hur det är att vara synskadad.

Vandring bland vårblommor
Följ med en guide på vandring 
bland vårens blommor. En tur 
börjar i Parnassen klockan 10 
och en i Skönsberg kl 13 (Där 
börjar vi med medhavd fika i 
det gröna). 

Håva i Hjälstaviken 
Öppet hus kl 10-14 för alla 
åldrar nedanför Kvarnberget. 
Upptäck mångfalden av 
småkryp i vattnet eller gå på 
fotobingostig. 

Länsstyrelsen och Naturens år
Landshövdning Anders Bjöck 
berättar om Naturens år kl 12 
på Hårbyparkeringen. 

Informationscentrum
Ställ frågor och få information 
-vid Hårby parkering finns 
representanter från flera av 
arrangörerna. Framkomligt för 
rullstol och barnvagn.

Småkryp på land 
Följ med en guide kl 11, 13
eller 15 och håva efter 
småkryp. Samling vid Hårby 
parkering. Ta med håv.

Fågeltornet
Mellan kl 10-16 hålls öppet 
hus vid fågeltornet. Tubkikare 
finns på plats och experter 
berättar om fåglarna vi ser. 
Framkomligt för rullstol 
och barnvagn. Avstånd från 
parkeringen till fågeltornet är 
1200 m.  

Lindguidning  
Följ med en guide kl 11 eller 14 
och lär dig allt om Ekolsunds 
slotts vackra lindar. Samling 
vid värdshusparkeringen. 

Wärdshuset
Ekolsunds Slotts Wärdshus 
har öppet för lunchservering 
mellan klockan 13.00 - 17.00. 
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Dagens aktiviteter:


