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Finnögontrösten är en fridlyst och starkt
hotad liten blomma som blir upp till 3 dm
hög. Den blommar under juli – september
och växer på torra till friska, ogödslade
betes- eller slåttermarker.

Tillgänglighet

Hit tar du dig lätt med cykel. För dig som
behöver bilen finns parkering vid Gränby
centrum eller 4H-gården. Inom området
tar du dig enkelt fram med barnvagn och
rullstol på asfalterade eller grusade gångoch cykelvägar.
Hitta hit

De lummiga hagmarkerna ligger på moränkullar med täta inslag av berg i dagen. I de
norra delarna dominerar åkrar på lerjordar.
Tack vare det långvariga betet trivs många
olika blommor, småkryp och fjärilar i hagarna. I den södra delen av området finns
den sällsynta blomman finnögontröst. I den
gamla branddammen finns den fridlysta
större vattensalamandern. Nya dammar har
anlagts för att förbättra chanserna för den
och många andra växter och djur att trivas.

Foto: biopix.dk

Naturen

Större vattensalamander
(Triturus cristatus)

Den större vattensalamandern är brunsvart
med gul svartfläckig mage och kan bli upp
till 17 cm lång. På våren har hanarna en
draklik ryggkam. Den är fridlyst och lever
i småvatten under sommaren, men tillbringar resten av året på land.

Från Uppsala – kör Vaksalagatan mot
väg 288 / Brillinge, sväng vänster mot
Gränby centrum på Marknadsgatan och
följ skyltning mot Gränby 4H-gård.
Förvaltning

Gränby sköts och förvaltas av Uppsala
kommun i samarbete med länsförbundet
4H. Vid frågor & synpunkter,
ring 018-727 40 45.
Mer information om 4H:s verksamhet,
kurser och aktiviteter finns på
www.uppsala4h.se/granby

Foto: Ana Vera Burin Batarra (om inte annat anges). Produktion: Infomedia, Uppsala kommun 2011. 517163

Finnögontröst

Gränby centrum
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4H-gården

VÄLKOMMEN TILL

GRÄNBYPARKEN

14. Hönshus
15. Kaninhus
16. Värmestuga
17. Kontor
18. Gethus
19. Stall
20. Samlingslokal
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Gränby har en rik
kulturhistoria till vilken
många lämningar finns knutna. Området
hyser ett antal fasta fornlämningar i form
av stensättningar, gravhögar, boplatser
och annat, daterat från stenåldern och
framåt. Från modernare tid finns det
husgrunder, gårdsstrukturer och trädgårdsväxter att upptäcka i landskapet. I
en hage finns även ett Linnéminne, på
den plats där Carl von Linnés dotter Sara
Stina von Linné bodde. Huset brann ner
1972, men på platsen där gården har legat
finns ännu växter kvar som Sara Stina
hämtat från sin fars gård Hammarby.
Och från platsen utgår en kort informationsstig i landskapet.

7. Uthus
8. Hönshus/Svinhus
9. Jordkällare
10. Ladugård/lider
11. Fårhus
12. Förråd
13. Klubbhus
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Ta en joggingrunda i det gröna eller
klappa en ko – bara ett stenkast från
trafikleder och köpcentrum och knappt
3 km från slottet!

gränby gård
1. Privat bostad
2. Privat bostad
3. Uthus
4. Personalutrymme
5. Maskinhall/smedja
6. Vagnslider
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Gränby utgör det största sammanhängande grönområdet i stadens östra delar.
Här finner du ett ålderdomligt jordbrukslandskap och en anlagd park som rymmer
såväl picknick som lek.

Gränby gård ägs av Uppsala kommun sedan 1938 och drivs av länsförbundet 4H.
På gården kan du besöka många olika
djur och se hur en gård fungerar. Gårdens
djur är av gamla svenska lantraser och
markerna sköts med ekologiska metoder.
Verksamheten 4H bygger på mottot ”Lära
genom att göra”
och arrangerar
bland annat
olika djurskötarkurser
för barn och
ungdomar.
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Inhängnad
Grind
Sara Stinas stig

